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Data: ianuarie 2020 

 
 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA  
LANSEAZĂ 

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL ALBA IULIA/2019/9/9.1/1/IMM 

 
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE 
FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ  în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului 
DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
REGIONAL 2014-2020. 
   
Prezentul apel este cu termen limită de depunere  

Data și ora de începere a depunerii de fișelor de proiecte:         ...... ianuarie 2020, ora 16:00; 

Data și ora de închidere a depunerii de fișelor de proiecte:         ..... februarie 2020, ora 16:00 

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul social Asociația GAL Alba Iulia Incluzivă, din str. Tudor 

Vladimirescu,  nr.39, Municipiul Alba Iulia, jud Alba 

Interval orar depunere fișelor de proiecte: 14.00 – 18.00 

 
Bugetul apelului  
- Pentru apelul POR/GAL ALBA IULIA/2019/9/9.1/1/IMM (doar regiunile mai puțin dezvoltate), 
valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20 000 euro. 
- La nivelul fișei de proiect ”  Construcție  întreprinderi  sociale de inserție” , valoarea maximă 
aferentă cheltuielilor eligibile este de 200.000 euro 

Tip investiție Alocare financiară maximă (euro) 

Construcție  întreprinderi  sociale de inserție (2 întreprinderi) 400.000 

 
Ce finanțează apelul: 

• Construirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii 

• Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. 
  
Cine poate solicita finanțare: 

1. Întreprinderi de economie socială de inserție, persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 
privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. 
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NOTĂ:  
Întreprinderile de economie socială de inserție, solicitanți în cadrul schemei de minimis, trebuie să 

îndeplinească următoarele criterii: 
✓ Să facă dovada obținerii mărcii sociale prin depunerea certificatului de marcă socială in etapa de 

precontractare 
✓ Să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunea de dezvoltare/ pe teritoriul 

SDL/zona funcțională a SDL în care se implementează proiectul. 
 

 
Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a 
accesa lista de mai jos: 

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL 
APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ,  în cadrul SDL - Etapa 
a III-a a mecanismului DLRC cu  următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta: 

 
1. Fișa  propunere de proiect  – model 
2. Buget propunere de proiect  – Model  
3. Fişă de intervenție SDL Alba Iulia : Construire întreprinderi sociale de inserție 
4. Anexa 2 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE) 
5. Anexa 3 - Grila de evaluare tehnico-financiară (ETF) 
6. Declarația de eligibilitate aplicabila (Model B- Declaratia de eligibilitate anexa la ghidul specific) 
7. Declarația de angajament (model C- anexa la prezentul ghid) 
8. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Model P 
9. Documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă 

consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea solicitantului, până la depunerea 
cererii de finanţare). Informațiile din documentele statutare  trebuie să corespundă cu informațiile ce 
reies din Certificatul constatator ORC. 

10. Certificatul constatator în forma extinsă, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde 
îşi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare 

11. Certificatul de marcă socială, daca este cazul 
12. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului 
13. Planul de afaceri (model recomandat în Anexa la prezentul ghid), inclusiv Macheta (model standard în 

Anexa la prezentul ghid  

 
 
Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email : galalbaiulia@gmail.com  
 
Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de 
internet www.galalbaiulia.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și 
alte comunicări / clarificări.  
 

http://www.galalbaiulia.ro/

