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Codul masuri 19.2-5/6A 

Denumirea măsurii 
Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial și al unor 
activității economice complementare agriculturii, în 
spațiul GAL 

Tipul măsurii  Sprijin forfetar 
1. Descrierea măsurii 

1.1 Justificare.  
Corelare cu analiza SWOT 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru 
stimularea mediului de afaceri din spațiul rural prin 
susținerea financiara a întreprinzătorilor care: 
• Realizează activități neagricole pentru prima data 

(start-up în baza unui plan de afaceri) fie, 
• Modernizează și/sau dezvoltă întreprinderile 

existente. 
Din analiza SWOT, a reieșit: 
• Slaba diversificare a activităților economice la 

nivelul GAL 
• Existenta unei comunități de afaceri locale, în fază 

incipienta, reprezentată prin câteva societăți 
comerciale și persoane fizice autorizate cu 
activitate în zonă. 

• Resurse financiare insuficiente unei dezvoltări 
durabile 

Măsura va contribui la: 
• Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
• Ocuparea unei parți din excedentul de forța de 

muncă existent, Diversificarea economiei rurale 
• Creșterea veniturilor populației rurale și a nivelului 

de trai 
• Scăderea sărăciei și combaterea excluderii sociale. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare 
rurală al Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Obiectiv 3 obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3 Obiectivul specific local 
al măsurii 

Măsura contribuie la obiectivul general local 
Măsura contribuie și la atingerea următoarelor obiective 
specifice ale măsurii: Diversificarea activităților 
economice, crearea de locuri de munca, îmbunătățirea 
infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea 
calității vieții în zonele rurale 

1.4 Contribuție la 
prioritatea/prioritățile 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 
și a dezvoltării economice în zonele rurale 
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prevăzute la art. 5, Reg (UE) 
nr. 1305/2013 
1.5 Contribuție la prioritățile 
SDL (locale) 

P4. Dezvoltarea și diversificarea mediului de afaceri 
local și a agroturismului 

1.6 Măsura corespunde 
obiectivelor art. … din Reg 
(UE) nr. 1305/2013 

Art. 19 alin. (1) lit a) pct. (ii) 

1.7 Contribuția la domeniile 
de intervenție 

6A - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării 
de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de 
munca 

1.8 Contribuția la obiectivele 
transversale ale Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura contribuie la inovare și protecția mediului 
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării 
în  UAT, prin activitățile economice nou înființate, prin 
contribuția adusa la dezvoltarea resurselor umane, prin 
crearea de locuri de munca și combaterea sărăciei. 
Toate investițiile realizate în cadrul acestei măsuri vor 
fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind 
selectate cu prioritate proiectele care adopta soluții de 
obținere a energiei din surse regenerabile. 

1.9 Complementaritate cu 
alte măsuri din SDL  

Complementaritate cu măsurile 19.2-1, 19.2-4 

1.10 Sinergii cu alte masuri 
din SDL 

Sinergie cu măsurile 19.2-2, 19.2-3,19.2-4 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 

• Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau 
pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL 

• Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 
• Crearea de noi locuri de munca 

3. Trimitere la alte acte legislative 
• Legislația naționala cu incident în domeniile activităților neagricole prevăzută în 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția SDL 
• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup ținta) 

4.1 Beneficiari direcți 

• Unități de prelucrare din categoria întreprinderilor 
mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL;  

• Cooperative din teritoriul GAL; 
• Întreprinderi sociale; 
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care 

își diversifica activitatea prin înființarea unei 
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activități non-agricole în spațiul rural pentru prima 
data (start-up). Persoanele fizice neautorizate nu 
sunt eligibile; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente 
din spațiul rural, care își propun activități non-
agricole,  pe care nu le-au mai efectuat până la data 
aplicării pentru sprijin; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici 
existente și nou înființate din spațiul rural; 

4.2 Beneficiari indirecți 
Persoanele din categoria populației active aflate în 
căutarea unui loc de muncă 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Sprijinul va fi acordata sub forma de sumă forfetară pe baza unui plan de afaceri în 
funcție de tipul investiției, în doua transe de plată. 

6. Tipuri de acțiunii eligibile și neeligibile 
6.1 Pentru proiectele de investiții 
Cheltuieli eligibile specifice: 

• Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole:  
- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole 
de hârtie și carton;  
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  
- activități de prelucrare a produselor lemnoase;  
- industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente;  
- fabricare produse electrice, electronice;  

• Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități 
tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, 
lemnului, pielii, etc). 

• Modernizarea sau construirea spatiilor tehnologice sau de producție din cadrul 
firmei 

• Modernizarea și înființarea de servicii pentru populația de pe teritoriul GAL 
(agrement, reparații, restaurant, catering, organizare evenimente) 

• Achiziționarea de utilaje și dotări pentru activitățile de prestări servicii 
• Înființarea sau modernizarea cabinetelor medicale sau a pensiunilor agro-turistice 
• Achiziționarea de echipamente, utilaje , dotări, mijloace de transport specializate 

Vor fi eligibile achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, 
instalații și echipamente noi; Investițiile intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de 
software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. Nu sunt 
eligibile echipamente second-hand. 
Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea 
întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de 
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afaceri aprobat, corespunzătoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare, 
sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziționării de vehicule 
pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 
1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
6.2 Pentru proiectele de servicii 
Cheltuieli eligibile specifice: 

• Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și altor 
structuri de primire turistică (camping, sat de vacantă, bungalow-uri, etc.) 

• Înființarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee 
turistice; parcuri tematice de tip paint-bad, aventuri, amenajări areale de 
echitație, etc; centre închiriere echipamente sportive -biciclete, ATV-uri, undite, 
schi-uri, etc;  

*ATENTIE - pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții 
de tipul - spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente 
specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, 
sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.) 

7. Condiții de eligibilitate  
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de sprijin 

prevăzute prin măsura 
• Punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar activitatea va 

fi desfășurata în teritoriul GAL; 
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului. 
Alte angajamente 
Înaintea solicitării celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfășurării 
activităților economice prin producția comercializata sau prin activitățile prestate, fără 
a se impune un procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata. (cerința 
va fi verificata in momentul finalizării implementării planului de afaceri) 

8. Criterii de selecție  
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care : 

- Creează si mențin pentru o perioada de minim 3 ani fiscali locurile de munca 
(punctajul se va acorda diferentiat in functie de numerul de locuri de munca create 
si obtinute) 

- Au un nivel ridicat de calitate a  planului de afacerii (va fi stabilit in funcție de 
producții comercializata sau activitățile prestate, in procent de peste 30% din 
valoarea primei transe) 

- Sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în 
agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare si 
intenționeze sa își diversifice activitatea în sectorul non-agricol. 
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- Sprijină parteneriatele care produc și/sau comercializează produse din teritoriu 
Respectă temele transversal, respectiv: 

- Obiective transversale legate de protecția mediului și dezvoltării durabile, prin 
proiecte ce vizează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și 
de creștere a eficientei energetice, prin: utilizarea surselor regenerabile de 
energii; retehnologizarea și/sau înlocuirea echipamentelor cu unele mai 
eficiente energetic; colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și 
reciclare a deșeurilor. 

- Obiective transversale legate de inovare, prin proiecte ce vizează 
inovare/diversificare de produs/serviciu/proces. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 
9.1 Justificare 
Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de 
venit și corespund priorității principale 6 
9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului 
Sprijinul pentru dezvoltarea firmelor în zone rurale se va acorda, sub forma de prima 
forfetară, în cuantum de 45.000 euro/proiect, în doua transe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
• 30% din 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 și include 
controlul implementării corecte precum și plata ultimei transe, în cazul 
neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
Pentru aceasta măsura se vor aloca  633.578,00 euro, având un procent de finanțare de 
100% 

10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de munca nou create minim 8 

11. Caracterul inovativ al măsurii 
• Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din comunele din 

teritoriul GAL. 
• Măsura se adresează acelor activități sau non-agricol deficitare, conform nevoilor 

rezultate din analiza diagnostic și SWOT; 
• Măsura încurajează dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL - fiind 

punctate superior proiectele care se vor adresa/deservesc, doua sau mai multe 
comune învecinate și/sau asigura/prestează servicii în mai mult de doua UAT din 
GAL.; 

• Măsura încurajează și certificarea de produse tradiționale care promovează 
identitatea teritoriului 

• Măsura vizează încurajarea și susținerea turismului rural, în toate formele sale. 
• Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor 


