
Denumirea masurii/ codul masurii: Sprijinirea înfiinţării de noi activităţi economice non-agricole

/ M5/6A

Tipul masurii: Sprijin forfetar

1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversal şi

a complementarităţii

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT:

Lipsa locurilor de muncă la nivelul teritorilui GAL

Migrarea populaţiei active către zonele urbane, industrializate

Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat faptul că există iniţiativă locală în ceea ce

priveşte demararea de activităţi nonagricole

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a

economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermieri deţinători de

exploataţii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii

întreprinzători din mediul rural;

 Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și

întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă

în spațiul rural;

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: Promovarea

organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a

bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013

Articolul 19

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în: (ii) activități neagricole în zone

rurale;

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie

6A. Facilitarea diversificării, a infiintarii şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi

crearea de locuri de muncă

1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura contribuie la

inovare şi protecţia mediului

1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Complementaritate cu masura M6/6A deoarece

beneficiarii directi pot fi micro- intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural care isi pot

diversifica activitatea prin realizarea unui noi activitati neefectuate pana acum ( finantata prin

masura M5/6A) si-si pot dezvolta activitatea deja existenta prin masura M6/6A.

1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL: nu este cazul

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how

 crearea de noi locuri de muncă

 sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigură

prelucreaza/servicii in mai mult de doua UAT din GAL



Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale.

3. Trimiteri la alte acte legislative

 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 16, (UE) nr. 807/2014, Reg(UE)

1151/2012;

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi

a întreprinderilor mici şi mijlocii;

 OUG nr. 44 /2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele

fizice autoriyate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu modificările şi

completările ulterioare;

OUG nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi:

 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică

activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

 Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități

non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de

Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în

momentul depunerii proiectului(start-ups)

4.2. Beneficiarii indirecţi;

 Populaţia din mediul rural şi din mediul urban, potenţiali clienţi/consumatori ai

bunurilor şi serviciilor obţinute

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013)

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi

activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de tip

start-up

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

 Sunt eligibile toate cheltuielile prevăzute pentru atingerea activităţilor prevăzute în

Planul de afaceri. Toate cheltuielile propuse prin Plan, inclusiv capitalul de lucru şi

capitalizarea întreprinderii şi activităţile prevăzute pentru implementarea corectă a Planului

de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indifferent de natura acestora.

 Tipuri de actiuni eligibile:

- activitati de productie: fabricare produse textile, imbracaminte, articole de

marochinarie, articole de hartie si carton, activitati de prelucrare produse lemnoase,

industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente,

fabricare produse electrice, electronice, productia si utilizarea energiei din surse

regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integrata a proiectului etc;

- activitati mestesugaresti: artizanat, olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului,

lanii, lemnului, pielii etc;

- activitati turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si

alimentatie publica;

- servicii: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini unelte, obiecte



casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si

servicii informatice, servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din

spatiul rural.

Nu sunt eligibile achizitia de utilaje agricole si echipamente second-hand.

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii de eligibilitate

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite

• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL ( plus valoare pentru teritoriu prin infiintarea de

noi activitati economice)

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data

notificării de primire a sprijinului.

8. Criterii de selecţie

 Principiul diversificării activităţilor agricole a fermierilor către activităţi non-agricole

 Principiul stimulării activităţilor turistice, în sensul prioritizării activităţilor

agroturisticee

 Principiul stimulării nivelului calităţii Planului de afaceri care va fi stabilit în funcţie

de producţia comercializată sau serviciile prestate

 Solicitantul care va realiza lanţuri scurte alimentare de tipul

producţie-procesare-comercializare

 Vor avea prioritate activitatile care creaza un numar mai mare de locuri de munca si

desfasoara activitati mestesugaresti pentru a reinvia specificul zonei.

Criteriile de selecție vor urmări să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii

în materie de dezvoltare rurală.

La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama de principiul

proporționalității în ceea ce privește dimensiunea operațiunii.

Selecția proiectelor se va face potrivit unei proceduri transparente și bine documentate

iar beneficiarii pot fi selectați pe baza unor cereri de proiecte, cu aplicarea criteriilor de

eficiență economică și ecologică.

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

Pentru proiecte de tip start-up:

 Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;

 Cuantumul sprijinului este de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de

producție, servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub

formă de primă, în două tranşe astfel:

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului



de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului

de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate

Valoare finantare prevazuta: 830.000euro.

10. Indicatori de monitorizare

Numărul de locuri de muncă create.




