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ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR GAL 

Nr. 203/09.05.2022 

Anunț lansare apel selectie planuri de afaceri 
 

Titlu proiect:“Masuri integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul SDL  in contextul 
mecanismului DLRC” 
Contract de finantare nr. POCU/827/5/2/139398 

 
 Data lansării apelului de selecție: 10.05.2022 
 Data limită de primire a planurilor de afaceri și locul unde de se pot depune proiectele: 

16.05.2022, ora 12.00, la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul 
Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. 
Hunedoara 

 Programul de primire a planurilor de afaceri in timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 
8:00-15:00. 

 
 Tipurile de beneficiari eligibili:  
Prezentul apel de proiecte este destinat absolvenților cursului de Competente antreprenoriale 
organizat în cadrul proiectului.  
Microgranturile acordate pentru infiintarea de afaceri in cadrul acestui proiect trebuie sa respecte 
prevederile schemei de ajutor de minimis „Implementarea startegiilor de dezvoltare locala in 
comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori”, 
aprobata prin Ordinul nr. 7136/14.12.2017 si modificata prin Ordinul 577/04.05.2020.  
Pot participa la prezenta competitie persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  
-sunt incluse în grupul tintă al proiectului 
-au participat la servicii de informare si consiliere profesionala, dupa cum sunt prevazute in cadrul 
activitatii 4.1 din proiect  
-au absolvit și promovat examenul de absolvire pentru cursul de Competente antreprenoriale, 
obtinand cel putin nota finala de 7 (sapte) 
-au participat la consiliere în vederea elaborării de planuri de afaceri, dupa cum este prevazut in cadrul 
activitatii 5.1 din proiect.  
 
 Fondurile disponibile  
Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 111.000,00 lei/plan de afacere reprezentând 
maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile cuprinse în Planul de Afaceri. Valoarea prezentului 
apel de finanțare a planului de afacere  este de 888.000,00 lei.  
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 Informații detaliate privind continutul planului de afaceri, conditiile de depunere se gasesc 
https://tarahategului-tinutulpadurenilor-pocu.ro/     

 
Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde 
solicitantii pot obtine informatii suplimentare:  
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire Cepromin), Deva, jud. 
Hunedoara   
Tel: 0354 411 150; 0770 593 061. 
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com 
https://tarahategului-tinutulpadurenilor-pocu.ro/    
 
 
 

Presedinte/Reprezentant legal 
Carmen MICU 
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