
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Obiectiv specific 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 
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ANUNȚ PRIVIND LANSAREA  

CONCURSULUI PLANURILOR DE AFACERI  

DATA: 29-03-2022 

ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR anunță lansarea Concursului de Planuri de afaceri proiectul 

„Servicii integrate pentru incluziune socială pe teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, Cod SMIS 2014+: 139791, proiect 

cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5  „Dezvoltare locală plasată 

sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până 

la 20.000 locuitori.” în vederea acordării de subvenții (microgranturi) pentru sprijinirea antreprenoriatului, 

acțiune condiționată de înființarea de noi afaceri (start-up). 

La concurs pot participa persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea 

marginalizată GAL Ținutul Zimbrilor, înscrise în grupul țintă al proiectului, care îndeplinesc cumulativ 

următoarele cerințe: 

A. are domiciliul stabil în comunitatea marginalizată GAL- Tinutul Zimbrilor. 

B. are vârsta minimă de 18 ani la data depunerii planului de afaceri. 

C. face parte din grupul țintă al proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune sociala pe teritoriul GAL 

Ținutul Zimbrilor” - Cod proiect: POCU/827/5.2./139791. 

D. a beneficiat de măsuri de instruire fie prin participarea la cursurile de ”Competențe antreprenoriale” 

fie în cadrul activității de consultanță antreprenorială organizată în cadrul  proiectului. 

E. nu face obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice (incompatibilitate, 

decadere, interdictie etc.), asa cum sunt acestea definite de legislația română în vigoare. 

F. nu a avut încheiate contracte de muncă/prestări servicii/drepturi de autor în cadrul prezentului 

proiect. 

G. nu face obiectul unui posibil conflict de interese așa cum este el reglementat în legislația națională și 

europeană. 

H. nu este înscris în grupul țintă al altui proiect care beneficiază de o altă finanțare nerambursabilă prin 

Fondul Social European, Programul Operațional Capital Umane 2014-2020 pentru activități similare 

celor derulate în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru incluziune sociala pe teritoriul GAL 

Ținutul Zimbrilor” - Cod proiect: POCU/827/5.2./139791. 

I. intenționează să înființeze o întreprindere, cu respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate. 



 
J. în cadrul întreprinderii ce urmează să fie înființată, persoana fizică participantul va avea calitatea de 

asociat unic sau de asociat majoritar, precum și cea de reprezentant legal cu puteri depline. 

Bugetul total alocat pentru sprijinirea antreprenoriatului în cadrul comunității marginalizate GAL 

Ținutul Zimbrilor în vederea finanțării ajutoarelor de minimis este de 1.000.000 RON, urmând a fi finanțate un 

nr minim de 10 planuri de afaceri. Valoarea ajutorului de minimis pentru fiecare Plan de afaceri finanțat nu 

poate depăși suma de 100.000 RON. 

Participanții eligibili pot depune Dosarul de concurs personal în format fizic la sediul GAL Ținutul 

Zimbrilor situat în strada Ștefan Cel Mare, sat Lunca, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, începând cu 

data de 01 APRILIE 2022, ora 16:30 și până la data de 02 MAI 2022 ora 20:30. 

Dosarul de concurs cuprinde următoarele documente: 

NR. CRT DENUMIRE DOCUMENT 

1.  A.0. - OPIS DOSAR CONCURS PLAN DE AFACERI  

2.  A.1. – CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 

3.  
A.2.1. - DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE 
A.2.2. - DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

4.  A.3. – MODEL PLAN DE AFACERI 

5.  A.4. – BUGET INDICATIV DE CHELTUIELI 

6.  A.5. – PROIECȚII FINANCIARE 

7.  Copie act de identitate 

8.  Cazier fiscal 

9.  Cazier judiciar 

10.  

Adeverință emisă de către Furnizorul Activității de consiliere antreprenorală 
individuală  
și/sau 
Copie Certificat de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale / 
Adeverință de participare la curs. 

Pentru informații detaliate privind depunerea dosarului de concurs / condiții de participare și sprijin în 

procesul de elaboare a planurilor de afaceri din partea experților proiectului, solicitanții au la dispoziție 

Regulamentul de acordare microgranturi și Anexele aferente, care pot fi consultate gratuit pe suport tipărit la 

sediul GAL și postate pe web site-ul https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/ .  

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obține de la: 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL ZIMBRILOR – SOLICITANT – Strada Ștefan Cel Mare, Sat 

Lunca, Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț, email: office@gal-tinutulzimbrilor.ro , persoană de contact: 

COȘOFREȚ Elena - Manager Proiect 

https://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
mailto:office@gal-tinutulzimbrilor.ro

