DENUMIREA MĂSURII

INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI
NON AGRICOLE
Codul măsurii
Măsura 5/6A
Tipul măsurii
Investiţii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Teritoriu GAL este preponderent bazat pe agricultură, cu o fluctuaţie a capitalului de
lucru, venituri preponderent obţinute din domeniul agricol. Nevoia diversificării sectorului
non-agricol este mare, dorindu-se sprijinirea atât a activităţilor deja existente precum şi
creearea de noi activităţi, care să conducă la stimularea mediului de afaceri, la crearea
de locuri de muncă, la creşeterea veniturilor populaţiei, la reducerea diferenţelor faţă de
alte teritorii. Spijinul va răspunde nevoilor de reducere a gradului de sărăcie și a riscului
de excluziune socială, îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi servicii adecvate în
teritoriul GAL, creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în teritoriu.
1.2. Obiectivele de dezvoltare c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
rurală
al
Reg.
(UE)
nr. economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si
1305/2013, în conformitate cu mentinerea de locuri de munca
art. 4
1.3.Obiectivele specifice ale -Crearea sau dezvoltarea de activităţi non-agricole
măsurii
- Reducerea diferenţelor dintre teritorii
1.4.
Contribuie
la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5. Corespunde obiectivelor
art.
19
din
Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.6.
Contribuie
la
Domeniul/Domeniile
de
intervenție

1.7. Contribuie la obiectivele
transversale ale Reg.(UE) nr.
1305/2013, în conformitate cu
art. 5

1.8. Complementaritatea cu alte

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale

Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

DI 6A Facilitarea diverisicării, a înfiinţării şi a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de
locuri de muncă
Inovare:
Diversificarea activităţilor economice în teritoiul GAL
va deschide noi oportunităţi şi posibilităţi pentru
adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii
inovatoare, sporind astfel atractivitatea zonei.
Mediu şi climă
Sprijinul acordat pentru producția și utilizarea surselor
regenerabile de energie, în special, prin utilizarea
biomasei contribuie la reducerea efectelor schimbărilor
climatice. Activitățile de agroturism sprijinite vor viza
practicarea unui turism responsabil care să evite
degradarea zonelor naturale sensibile și promovarea
acestora,
contribuind
inclusiv
la
promovarea
biodiversității și generarea de venituri pentru locuitorii
mediului rural.
Beneficiari indirecti ai masurii M 6/6B (Servicii de bază

măsuri din SDL

și reînnoirea teritoriului GAL) sunt beneficiari indirecti
(populatia din teritoriu) ai masurii M 5/6A. Beneficiarii
directi (tinerii fermieri) ai masurii M 3/2B (Înfiinţarea şi
dezvoltarea exploataţiilor) sunt beneficiari directi ai
masurii M 5/6A. Beneficiarii indirecti (cedenţii
exploataţiilor agricole, famiile tinerilor fermieri) ai
masurii M 3/2B sunt beneficiari indirecti ai masurii M
5/6A.
Astfel M 5/6A este complementara cu M 3/2B si M
6/6B.
Este realizată prin măsurile 3/2B şi 4/6A. Prin
diversificarea activităţilor tinerilor fermieri şi a
întreprinzătorilor către domenii non-agricole se
1.9. Sinergia cu alte măsuri din realizează o mai mare stabilitate economico-financiară
SDL
a intreprinderii, dar şi crearea de locuri de munca.
Activităţile non-agricole pot aduce venituri alternative
pentru populația din teritoriu și reducerea gradului de
dependență faţă de sectorul agricol.
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Măsura va contribui la promovarea dezvoltării de activităţi non-agricole şi/sau crearea de
noi activităţi non-agricole și, implicit, la crearea de locuri de muncă, obținerea de venituri
alternative pentru populație. Se va micşora migraţia forţei de muncă, populaţia va
beneficia de formare profesională pentru derularea unor noi activităţi, rezultând oameni
mai instruiţi, mai responsabili cu mediul lor de viaţă.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţie UE
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii.
 R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis
 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din
Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții;
 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a
ratelor de referință și de actualizare.
 Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea
întreprinderilor aflate în dificultate
Legislaţie naţională
 Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale cu modificările și completările ulterioare;
 Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicata;
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
 Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici
4.1. Beneficiari direcţi
existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups)
 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole

(autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi
diversifică activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală
în cadrul întreprinderii deja existente
Unităţile administrativ teritoriale, populaţia din
4.2. Beneficiari indirecţi
teritoriu, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
5. TIP DE SPRIJIN (în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303/2013)
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale
R (UE) nr. 1305/2013
6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. Acţiuni eligibile
 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole
 Investiții pentru activități meșteșugărești
 Investiții legate de furnizarea de servicii
 Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic,
proiecte de activități de agrement;
 Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării.
6.2. Acţiuni neeligibile
 Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane
 Cumpararea de teren si/sau de imobil
 Închiriere şi leasing imobile, bunuri, echipamente, mijloace de transport
 Prestarea de servicii agricole;
 Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în
teritoriul GAL;
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei
documentații tehnico-economice;
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația
în vigoare
 Reprezentantul legal al solicitantului să aibe domiciliul cu cel puţin 2 ani înainte de
depunerea proiectului în teritoriul GAL
8. CRITERII DE SELECȚIE
 Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole;
 Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere

 Principiul stimulării activităților de agrement
 Principiul crearii locurilor de muncă
 Principiul stabilirii domiciliului cu cel puţin 2 ani înainte de depunerea proiectului
 Principiul prioritizarii aplicantilor care au depus proiect pe masura M 3/2B
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul
de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Sumele acordate nu
depăşesc limitele cuantumului stabilite în PNDR pentru acelaşi tipuri de operaţiuni.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de maxim 100.000 de euro/proiect. Intensitatea sprijinului
public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de
90% pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitarveterinare și agroturism. Valoarea alocata pentru aceasta masura este de 100.000 euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
6A - Numărul de locuri de muncă create (în cadrul SRL şi constituirea de PFA/II cu cel mult
6 luni înainte de depunerea proiectului-doar pentru PFA/II) – 2.

