
      
 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programe Europene Capital Uman  2014-2022 

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 

 

 

Anunț privind lansarea Concursului de Planuri de Afaceri  

din cadrul proiectului  

“SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin intervenții sociale integrate în teritoriul 

GAL Ținutul Haiducilor.” 

 

Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă – Someș Dej anunţă lansarea 

concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului “SOS Ținutul Haiducilor. Sustenabilitate prin 

intervenții sociale integrate în teritoriul GAL Ținutul Haiducilor.”, cod SMIS 2014+  128177 pentru 

înființarea de noi afaceri (start-up). 

 La concurs pot participa persoane în risc de sărăcie şi excluziune socială care au domiciliul/locuiesc 

în localitățile din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a Asociație PARTENERIAT GAL 

ȚINUTUL HAIDUCILOR, înscrise în grupul țintă al proiectului, care îndeplinesc condițiile prevăzute în 

Ghidul Solicitantului. 

Bugetul total alocat pentru finanțarea planurilor de afaceri este de 761.600 lei, urmând a fi finanțate 

un număr estimat de 8 planuri de afaceri. Acestea pot beneficia de un ajutor în valoare de maxim 95.200 

lei /afacere, cu respectarea plafonului de minimis, reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 1407/2013.  

Solicitanții eligibili pot depune dosarul cu documentele de înscriere la concurs începând cu data de 

14.09.2022, ora 12.30 și până în data de 28.09.2022, ora 16.30  la sediul secundar al proiectului situat în Oraș 

Beclean, Zona de Agrement Figa, nr.22, fizic și suport electronic (CD/DVD/stick de memorie), într-un plic sigilat, pe 

care se vor menționa Titlul proiectului din cererea de înscriere la concurs și sintagma Concurs Plan Afaceri – SMIS 

2014+ 128177.  

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:  

- ANEXA 0 Opis plan de afaceri  

- ANEXA 1 Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri  

- ANEXA 2 Planul de afaceri  

- ANEXA 3 Buget  

- ANEXA 4 Declarația pe propria răspundere  

- Copie după cartea de identitate a solicitantului  

 

 

 


