
Fişa măsurii 

Denumirea măsurii – M7/6A Valorificarea patrimoniului natural din zona montană prin  

înființarea de activități recreative 

CODUL Măsurii - Măsura M7/ 6A 

Tipul măsurii: 

X INVESTIȚII 

□ SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii: 

Justificare: 

Pe teritoriul GAL Valea Ampoiului Valea Mureșului, sectorul non-agricol este slab dezvoltat. 

Pentru teritoriu este foarte importanta dezvoltarea în special a sectorului de servicii și 

întreprinderilor de prestări servicii pentru populația rurală, în special în zona montană. 

De asemenea un potențial nevalorificat al teritoriului este reprezentat de sectorul turistic și 

promovarea acestui teritoriu. 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din spaţiul 

rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru 

prima dată fie pentru cei care modernizează şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. Măsura 

contribuie la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea 

economiei rurale, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea 

sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. 

De asemenea măsura facilitează diversificarea serviciilor în zona rurală si dezvoltarea funcției 

turistice. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: 

 obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

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

˗ Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea 

sărăciei 

˗ Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice 



˗ Crearea de locuri de muncă 

 

Contribuție: 

Priorități locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT) 

˗ stimularea dezvoltării economice şi creșterea competitivității rurale 

Obiective locale (conform analizei diagnostice și analizei SWOT) 

˗ valorificarea potențialului reprezentat de fondul forestier, de flora spontană și de turism 

Priorități de dezvoltare rurală (conform Reg UE 1305/2013, art 5) 

 P 6  promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum și crearea de locuri de muncă 

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

si întreprinderilor; 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri 

de muncă. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si Inovare. 

Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 

• beneficiarii indirecți ai M2 se numără printre beneficiarii direcți ai acestei măsuri  

Sinergie cu alte măsuri din SDL: 

Aceasta Măsura este in sinergie cu următoarele masuri propuse in cadrul SDL : M6/1B- "Sprijin 

pentru înființarea si dezvoltarea de structuri asociative"; M2/2A "Investiții in exploatații agricole 

si in procesarea produselor agricole";  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Cea mai importanta contribuție a măsurii la dezvoltarea teritoriului este aceea ca va pune în 

valoare și va readuce în actualitate valorifica superior potențialul și resursele locale. Măsura 

vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înfiinţarea 

şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL. Măsura vizează 

încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale. 

Teritoriul abundă în resurse turistice și în floră spontană, a căror valorificare ar contribui la 

creșterea afluenței teritoriului. Teritoriul abundă în resurse turistice, a căror valorificare ar 

impacta toate celelalte sectoare specifice teritoriului; 



3. Trimiteri la alte acte legislative 

Indiferent de tipul de proiect: Reg. (UE) Nr. 1303/2013; Reg. (UE) Nr. 1305/2013; Reg. (UE) Nr. 

1407/2014; Hotărârea Nr. 226/2015 

Turism 

• pentru proiecte pe pachete turistice: Ordonanța Nr. 107/1999, Hotărârea Nr. 

511/31/2001, Ordinul Nr. 516/2005 

• pentru proiecte pe activități de agrement la munte: Hotărârea Nr. 77/2003 

• pentru proiecte pe activități de agrement în stațiuni: Hotărârea Nr. 511/2001, Hotărârea 

Nr. 852/2008 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

• Fermieri sau membrii unei ferme de subzistență, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-up) 

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;  

• Micro-întreprinderi noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o 

vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul 

depunerii acesteia (start-up)  

Indirecți 

• crescătorii de animale 

• cultivatorii de vegetale 

• deținătorii de fond forestier 

5. Tip de sprijin 

S-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de 

modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente. 

Plăți  in  avans,  cu   condiția   constituirii   unei   garanții   echivalente   corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale 

Reg.(UE)nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni 

Cheltuieli eligibile specifice: 



• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor/ spatiilor necesare 

desfășurării activității; 

• Activităţi turistice (structuri alimentație, activități agrement, etc.) 

• Prestări servicii 

Cheltuieli neeligibile specifice 

✓ cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

✓  cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepţia:costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

✓ cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

✓ cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

✓ în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

✓  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și 

anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare.  

✓ Activități de agrement: vânat sportiv de mamifere mari. 

7. Condiții de eligibilitate 

❖ Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

❖ Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;  

❖ Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/ mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 3 ani, de la ultima plată;  



❖ Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;  

❖ Investițiile trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 

8. Criterii de selecție 

✓ principiul selecției proiectelor de nișă: turism montan, ecoturism, agroturism, turism în 

extrasezon 

✓ se punctează suplimentar proiectele al căror beneficiar are sub 40 de ani 

✓ principiul selecției proiectelor de servicii 

✓ codul CAEN aferent activității pentru care se solicita finanțare sa fie autorizat la data 

depunerii cererii 

✓ crearea locurilor de muncă 

✓ se punctează suplimentar proiectele care se implementează în zona montană 

✓ solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

✓ vor fi selectate cu prioritate proiectele a căror beneficiari au administratori femei (cf. 

art. 17 din Reg (UE) 1305/2013). 

Criteriile de selecție vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 in ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai buna utilizare 

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

materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cheltuială publică totală: 55.000 euro 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsa intre 5.000 Euro si 55.000 Euro pe proiect 

Intensitate sprijin 

Intensitatea sprijinului va fi de maxim 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect  

Justificare 

Operațiunile de ameliorare a nivelului global de performanță și durabilitate al exploatațiilor 

agricole pot fi asimilate Reg 1305/2013, art 19, alin 1, lit a (ii) și lit b, motiv pentru care se 

respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II 

se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform Reg 1407/2013) 



Toate activitățile pe care solicitantul se angajează sa le efectueze si pentru care a primit punctaj 

la selecție, nu vor fi modificate pe toata perioada de valabilitate a contractului de finanțare, 

aceasta fiind o condiție obligatorie pentru menținerea sprijinului. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 55.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare 

• Locuri de muncă nou create: 1 


