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Precizări referitoare la Ghidul solicitantului M1/6A 
 
 

 Referitor la capitolul 2.1. CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI 

NERAMBURSABILE  și  capitolul 2.2 CONDIŢII MINIME OBLIGATORII/ 

DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI, punctele de 

eligibilitate:  

1.       - Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul 

eligibil LEADER al GAL Valea Nirajului iar activitatea propusă prin proiect va 

fi desfășurată în teritoriul eligibil GAL.  

- Nu sunt eligibili solicitanții care la depunerea cereri de finanțare au 

sediul social (principal sau secundar), sau punct (puncte) de lucru în afara 

teritoriului eligibil GAL. 

- Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele 

nou înființate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfășoare 

activitatea în spațiul eligibil a asociației (atât sediul social, cât şi punctul/punctele 

de lucru). 

Aceste criterii de eligibilitate presupun, că la momentul depunerii proiectului 

toate sedilele și punctele de lucru a societății comerciale care depune proiectul 

de finanțare din fonduri structurale, trebuie să î-și desfășoare activitatea prin 

toate punctele de lucru și sediile sociale pe teritoriul eligibil GAL Valea 

Nirajului, iar investiția propusă prin proiect trebuie să se desfășoare pe teritoriul 

eligibil GAL. 

 

2. -  Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a 

proiectului se încalcă cel puțin un criteriu de eligibilitate, de selecție sau se 
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modifică fără acordul AFIR amplasamentul propus prin Cererea de finanțare 

respectiv în Planul de Afaceri, Contractul de finanțare se reziliază și se 

procedează la recuperarea întregului sprijin. 

Prin criteriul de eligibilitate numărul doi, GAL urmărește ca investiția propusă 

și contractată prin proiect să nu fie relocată/mutată din microregiune, ca această 

activitate/investiție contractată și finanțată prin programul LEADER șă 

servească populația din teritoriul GAL.  Astfel beneficiarului nu este permis 

mutarea/ relocarea investiției și a sediului social în afara GAL-ului.  

După contractarea fondurilor nerambursabile, solicitantul de fonduri devine 

beneficiar, astfel dacă beneficiarul dorește șă își extindă  activitatea/activitățile 

pe parcursul implementării și monitorizării proiectului prin deschiderea unei noi 

puncte de lucru în afara teritoriului GAL, poate efectua acest lucru, dar cu 

condiția ca sediul/sediile sociale și investiția finanțată din fondurile structurale 

contractate să nu fie mutate/relocate în afara teritoriului GAL iar noua 

activitate/punct de lucru să nu pună în pericol implementarea și monitorizarea 

proiectului contractat. Pentru a se asigura asupra menținerii acestor criterii de 

eligibilitate, este recomandat ca înainte de a efectua modificări asupra 

structurii/activității societății beneficiarul să se consulte cu reprezentanții GAL-

ului în acest sens. 
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