
      
 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programe Europene Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriu GAL Ținutul Haiducilor”  

Axă prioritară: 5.Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Obiectiv specific: 5.2.Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 

20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

Obiectiv tematic: 9.Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

Prioritatea de investiții: 9.6.Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității 

Apel proiect: PECU/303/5/2/Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori 

Cod SMIS proiect: PECU/303/5/2/128177 

 

 

CALENDARUL ESTIMATIV al 

Concursului de Planuri de Afaceri din cadrul proiectului  

“SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate 

 în terioriul GAL Ținutul Haiducilor” 

  

PERIOADA ACTIVITATEA 

07.09.2022 Publicare anunț privind lansarea apelului de 
depunere planuri de afaceri 

14.09.2022,ora 12.30 
28.09.2022,ora 16.30 

Depunerea dosarului de participare la concursul de 
planuri de afaceri 

29.09.2022 Evaluarea din punct de vedere al îndeplinirii 
cerințelor privind conformitatea administrativă și 
eligibilitatea - Etapa 1 

30.09.2022 Publicarea listei dosarelor admise în Etapa 1 

01.10.2022 Depunerea contestatiilor pentru Etapa 1 

02.10.2022 Soluționarea contestațiilor pentru Etapa 1 - 
Publicarea listei finale a dosarelor admise în urma 
verificării conformității administrative și a eligibilității 

03.10.2022-10.10.2022 Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri – 
Etapa 2 

11.10.2022 Publicarea listei finale a planurilor de afaceri 
selectate pentru acordarea micrograntului – Etapa 2 

12.10.2022 Depunerea contestatiilor pentru Etapa 2 
(contestațiile vor fi trimise prin e-mail la adresa 
airdd@airdd.ro ) 

13.10.2022-15.10.2022 Soluționarea contestațiilor pentru Etapa 2 - 
Publicarea listei finale a planurilor de afaceri care vor 
primi finanțare și a listei de rezervă. 

16.10.2022-20.10.2022 Verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate si de 
acordare a ajutorului de minimis prevazute în 
Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 
decembrie 2013 si transmiterea documentelor 
justificative catre furnizorul schemei de ajutor de 
minimis – OIR PECU - pentru validare 

mailto:airdd@airdd.ro
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21.10.2022-01.11.2022 Înființarea afacerilor și transmiterea documentelor 
necesare în etapa precontractuală 

02.11.2022-11.11.2022 Semnarea contractelor de acordare a subvenției 
(microgrant) 

 

 


