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Denumirea masurii:    Crearea si dezvoltarea de activitati   non-agricole   pe teritoriul GAL 
CODUL Masurii - M3/6A 

Tipul masurii: 
X INVESTITII 
X SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Din actiunile de animare, consultarea  actorilor locali, grupurile de lucru,  din actiunile de 
consultare a partenerilor si din analiza SWOT, reies o serie de nevoi pentru investitii in 
activitati non-agricole productive si catre dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala. 
Implementarea acestei masuri este necesara pentru stimularea mediului de afaceri din spatiul 
rural prin sustinerea financiara a întreprinzatorilor care realizeaza activitati neagricole 
pentru prima data (start-up) fie pentru cei care modemizeza si/sau dezvolta intreprinderile 
existente. Masura contribuie la: ocuparea unei parti din excedentul de forta de munca 
existent,  la diversificarea economiei  rurale,  la cresterea veniturilor populatiei rurale si a 
nivelului de trai, la scaderea saraciei si la combaterea excluderii sociale, la reducerea 
disparitatilor dintre rural si urban. 
Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro-intreprinderilor, precum  si locuitorilor 
din spatiul rural care doresc sa desfasoare o activitate economica devenind antreprenori. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a 
economiilor si comunitatiilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, prevazut 
in Reg. (UE) nr. 1305/2013,la art.  

4 Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 

Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural; 
Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole; 
Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro- 
intreprinderi; 
Încurajarea mentinerea si dezvoltarea activitatilor traditionale. 
Reducerea gradului de dependents fata de agricultura 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatiie prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: P6:  Promovarea incluziunii sociale,  a reducerii saraciei si a dezvoltarii 
economice in zonele rurale 

Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.  (UE) nr. 1305/2013 
Masura Contribuie la Domeniul de interventie:   6A) Facilitarea diversificarii, a 

infiintarii si a dezvoltarii de tntreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca  
Sprijinul acordat prin    aceasta masura va contribui la promovarea diversificarii 

activitatilor   catre   noi   activitati   non-agricole   în   cadrul   gospodariilor   agricole,   a micro 
întreprinderilor si tntreprinderi lor mici si, implicit, prin crearea de locuri de munca, obtinerea 
de venituri alternative pentru  populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependență 
fata de sectorul agricol.  Sprijinul acordat prin   aceasta masura vizeaza fermele existente,  
microintreprinderile  si întreprinderile mici existente care   dezvoltă 



 

activitati   non-agricole   productive,   precum   si   diverse   servicii   ce   vor   contribui   ta diversificarea 
activitati lor in mediul rural si la crearea de locuri de munca. 

Masura contribuie la obiectivele transversale în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013) Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare și protecția mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii in UAT prin activitatile economice nou 

infiintate, prin contributia adusa la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de 

munca si combaterea saraciei. Toate investitiile realizate in cadrul acestei masuri vor fi din 

categoria celor ,,prietenoase cu mediul" . Diversificarea activitatilor economice in teritoriul GAL 

Valea Ampoiului-Valea Muresului va deschide noi oportunitati si posibilitati pentru adoptarea 

de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea satelor 

romanesti. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura este complementară cu : M6/3A"Sprijin 
pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative" prin faptul ca vizeaza aceeasi categorie de 
beneficiari prin sprijinul in dezvoltare de asociatii sau cooperative (entitati associative). Aceste forme 
asociative din domeniul nonagricol care pot fi constitute in cadrul masurii enuntate mai sus vor avea 
prioritate ca beneficiari directi in cadrul acestei masuri. 

Sinergia cu alte masuri din SDL: Aceasta Masura este in sinergie cu urmatoarele masuri propuse 
in cadrul SDL : M6/3A "Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative"; M2/2A 
"Investitii in exploatatii agricole si in procesarea produselor agricole"; M5/6B "Infrastructure sociala 
destinata persoanelor cu nevoi specifice din teritoriul GAL" deoarece contribuie la realizarea prioritati 
P3: Crearea si dezvoltarea de activitati nonagricole, cu precadere la Domeniul de interventie 3A Crearea 
de locuri de munca . 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Stimularea activitatilor economice noi din sfera servicii lor pentru populate sau pentru alte activitati 
economice non-agricole din teritoriul GAL; 
Utilizarea materiilor prime si resurselor inclusiv a resurselor umane din teritoriul GAL si sau prestarea 
de servicii pentru locuitorii din teritoriul GAL; 
Crearea de noi locuri de munca; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislate  UE:   Recomandarea 2003/361/CE din  6  mai  2003;   R  (UE)  nr.   1407/2013; Comunicarea 
Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 Legislate Naționala:  Ordonanta de 
Urgenta nr.  44/2008;  Ordonanta de Urgenta nr. 142/2008; 
        4. Beneficiari directi/in directi (grup tinta): 

Beneficiari directi: 
-micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din spatiul rural; 
- fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversified activitatea de baza agricola prin 
dezvoltarea unei activitati non-agricole tn zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile 
in microintreprinderi si intreprinderi mici; 



 

Beneficiarii indirect: populatia locala; persoaneie aflate in cautarea unui loc de munca;  
        5. Tip de sprijin 

S-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Rambursarea costurilor eligible suportate si platite efectiv de solicitant pentru proiectele de 
modernizare/dezvoltare atntreprinderilor mici/micro-intreprinderilor existente 
Plati  in  avans,  cu   conditia   constituirii   unei   garantii   echivatente   corespunzatoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale 
Reg.(UE)nr. 1305/2013. 
Costurite generate ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad  constructii - montaj si in limita a 5% 
pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple. 
Costurile generate ocazionate de proiect   vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor 
respecta prevederile art. 45 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala - LEADER si obiectivele 
si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 
Cheltuieli eligibile specifice: Investitii in activitati non-agricole cum ar fi: 
- Activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (olarit, brodat, cusut,  

prelucrarea manuala a fierului, lanii,cinepii,  lemnului, pielii etc.); 
- Fabricarea de peleti si brichete din biomasa, din deseuri agricole; 
-    Activitati de prelucrare a produselor lemnoase; 
-    Activitati de taierea si rindeluirea temnului; 
- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii; 
- Constructia,  extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor pentru activitati 

neagricole; 
- Fabricarea produselor textile, imbracaminte,  articole de marochinarie, articole de hartie 

si carton; 
- Fabricarea de dinti artificial!,punti dentare etc, in laboratoare stomatologice; 
- Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si 

echipamente noi; 
- Prelucrarea si comercializarea produselor diverse de Anexa i, care rezulta in produse output 

(fara a conta input-ul) 
Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 
brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

- Înfiintarea/modernizarea de firme de profit non-agricot 
- Înfiintarea de ateliere/cooperative mestesugaresti 
- Servicii medicale, stomatologice, sanitar-veterinare 
- Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice 
- Lucrari de pregatire a terenului 
- Furnizarea de servicii, inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si 

zonelor aferente desfasurarii activitatilor (consultantă, contabilitate, juridice, audit; 
servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, 
etc.) 

 
 
 
 



- Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea agropensiunilor si a altor 

structuri de primire turistica (camping, sat de vacanta, bungalow-uri, etc.)  

- Activitati   de  turism   rural   legate  de  dezvoltarea  economica  teritoriala,   inclusiv 

ajustarea rurala, furnizarea serviciilor de turism; 

- Înfiintarea/modemizarea/dotarea de activitati de agrement/recreative (trasee 

turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajari areale de echitatie, etc; 

centre inchiriere echipamente sportive -biciclete, ATV-uri, undite,schi-uri, etc; )  

Lista activităților nu este exhaustivă și va fi detaliată în anexa la Ghidul Solicitantuui. 

Operatiuni neligibile 

- Prestarea de servicii agricole; 

- Procesarea si comercalizarea produselor prevazute in Anexa 1 din Tratat; 

- Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica 

- Cheltuieli specific de infiintare si functionare a întreprinderilor (obtinereaavizelor 

de functionare,taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative,etc.) 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;  

- Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite 

- Sediul social sau punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în teritoriul GAL iar 

activitatea va fi desfasurata tn teritoriul GAL; 

- Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei 

- Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrate pe baza prezentarii unei    

documentatii tehnico-economice; 

- Întreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilorin dificultate; 

- Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare 

mentionata in capitolul 8.1 PNDR. 

- Proiectul aduce plus-valoare societatii, teritoriului/comunitatii locale  

    

 8. Criterii de selectie 

- Proiecte care promovează turismul 

- Proiecte care promovează producția 

- Proiecte care promovează serviciile 

- Proiecte care utilizeaza energia produsa din surse regenerabile 



- Toate activitatite pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze    si pentru care a 
primit punctaj La selectie, nu vor fi modificate pe toata perioada de valabilitate a 
contractului de finantare, aceasta fiind o conditie obligatorie pentru mentinerea 
sprijinului. 
Criteriite de selectie vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta prevederile art. 
49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 in ceea ce priveste tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna 
utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor în conformitate cu prioritatile Uniunii 
in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Intensitatatea sprijinului va fi cuprinsa intre 70% si maxim 90% pentru cheltuielile eligibile 
din proiect. Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsa intre 5000 Euro si 50.000 Euro. 

       10. Indicatori de monitorizare 

Numar de locuri de munca create:  7 

Contributie publica: 335 300 EURO. 
 


