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Denumirea măsurii  – Dezvoltarea antreprenoriatului in sectorul non-agricol 

 CODUL Măsurii - Măsura M7/ 6A   

Tipul măsurii:  

X□ INVESTIȚII  

x□ SERVICII  

□ SPRIJIN FORFETAR  

 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și 

a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la 

obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

 

 

Terioriul GAL Drumul Iancului, este situat intr-o zona montana, cu traditii in ce 

privesc mestesugurile si manufactura. 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 (start-up în baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care modernizeză 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. 

Pe de alta parte contribuie la sustinerea mestesugurilor specifice zonei, in special 

cele de prelucrare lemnului, fierului, artizanatului. 

De asemenea masura faciliteaza diversificarea serviciilor in zona rurala si 

dezvoltarea functiei turistice. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 

rurale, inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  

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  

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice 

în zonele rurale  

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

exploatatiilor si intreprinderilor ; 
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Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderimici şi a 

creării de locuri de muncă. 

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

si Inovare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu 

masura 1. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Masura este sinergica cu masura 4 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Cea mai importanta contributie a masurii la dezvoltarea teritoriului este aceea ca 

va pune in valoare si va readuce in actualitate mestesugurile locale si valorifica 

superior potentialul si resursele locale. 

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-

agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele 

din teritoriul GAL.  

Snt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigura suport pentru 

mestesugari/ intreprizatori din 2 UAT. 

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

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinderilor sociale și a 

cooperativelor. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută 

în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

• Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020 

• Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

•Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea 

prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. 

(start-ups) Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își 

propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la 

data aplicării pentru sprijin; (start-ups) 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici 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-ups) 

• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate 

din spațiul rural; 
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• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de 

bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în 

cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și 

întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

*Intreprinderi sociale 

*Cooperative  

*Asocieri de tip parteneriat public-privat 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 

existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente 

corespunzătoare 

e procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 

art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

Cheltuieli eligibile specifice: 

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

necesare desfasurarii activitatii; 

• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii 

și echipamente noi; 

• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

• Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol 

• înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti 

 

 

Cheltuieli neeligibile: 

• 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; 
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• 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 temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor 

specifice pentru instrumente financiare. 

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; 

• Proiectul trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a GAL Drumul Iancului 

• Investitiile trebuie  să se realizeze în teritoriul GAL;  

8. Criterii de selecție  

 

• Sectorul  prioritar vizat: dezvoltarea mestesugurilor locale: prelucrarea lemnului, 

artizanat;  

• Tineri fermieri/ intreprinzatori; 

• Locuri de munca propuse in proiect; 

• Creerea de ateliere/ cooperative/ centre productive; 

• Proiectul vizeaza mestesugari/ intreprinzatori din 2 UAT; 

• Se va acorda punctaj suplimentar proiectelor dezvoltate in comunitati ale 

rromi; 

• Se va acorda punctaj suplimentar beneficiarilor care fac parte dintr-o forma 

asociativa pentru promovarea produselor montane, sau mestesugurilor 

traditionale locale; 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

•Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi 

non-agricole intensitatatea sprijinului va fi de 70%  pentru cheltuielile eligibile din 

proiect.  

•Pentru proiectele care presupun asociativitate in scopul creerii de cooperative/ centre 

productive intensitatea sprijinului este majorata cu 10%. 

•Pentru proiectele din sfera mestesugurilor locale (dogarit, artizanat) intensitatea 

sprijinului este majorata cu 10%. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 30.000 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare  
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Număr de intreprinderi/ microintreprinderi create; 

Numar de antreprenori sprijiniti; 

Numar de locuri de munca infiintate; 

Numar de activitati mestesugaresti infiinate; 

 


