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Denumirea masurii – RURAL BUSINESS – M2/6A 

1. Descrierea generala a masurii 
Aceasta masura incurajeaza in primul rand, diversificarea domeniilor de activitate 
din sectorul non-agricol prin sprijinirea infiinţarii şi dezvoltarii de 
microintreprinderi şi intreprinderi mici in teritoriul GAL, in vederea unei dezvoltari 
economice multidirectionale, a crearii de locuri de munca, vizand reducerea 
saraciei din teritoriul GAL si cresterea atractivitatii zonei. 
Sprijinul va viza stimularea mediului de afaceri din spaţiul GAL prin susţinerea 
financiara a intreprinzatorilor care realizeaza activitaţi neagricole pentru prima 
data (start-up in baza unui plan de afaceri), a celor care desfasoara deja activitati 
neagricole si doresc modernizarea sau dezvoltarea intreprinderilor existente sau a 
fermierilor de mici dimensiuni sau a membrilor familiilor acestora care doresc sa isi 
diversifice activitatea desfasurata catre alte sectoare economice.  
Masura va contribui la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţa de munca 
existent, la diversificarea economiei rurale, la incurajarea mentinerii si dezvoltarii 
activitatilor mestesugaresti ale zonei, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a 
nivelului de trai, la scaderea saraciei şi la combaterea excluderii sociale. 
 
Se va realiza o scurta justificare si corelare cu analiza SWOT a alegerii masurii 
propuse in cadrul SDL. 
Slaba diversificare a domeniilor de activitate in care activeaza intreprinderile din 
teritoriul GAL si existenta unei plaje restranse de activitati economice in domeniul 
non-agricoli, conduce la o calitate scazuta a serviciilor furnizate catre populatia 
rurala, precum si multe sectoare economice neacoperite. Concentrarea foarte 
mare a activitatilor economice catre domeniul agro-zootehnic determina un grad 
de risc crescut in ceea ce priveste factorii externi care nu pot fi controlati si care 
pot influenta semnificativ evolutia negativa a acestui domeniu. Orientarea micilor 
fermieri catre alte domenii de activitate si transformarea din concurenti pe aceiasi 
piata in furnizori de produse/servicii non-agricole conduce la absorbtia surplusului 
fortei de munca din sectorul agricol, respectiv la cresterea tranzactiilor economice 
in teritoriul GAL si la valoarea taxelor si impozitelor locale colectate. In plus, 
activitatile agro-zootenice traditionale specifice zonei pot reprezenta bazele 
dezvoltarii agroturismului, contribuind  astfel la cresterea numarului de turisti din 
zona si, implicit la cresterea veniturilor populatiei din teritoriul GAL. 
Totodata, conform analizei SWOT, un domeniu care necesita investitii este cel al 
mestesugurilor traditionale (olaritul, impletiturile din papura, ţesutul la razboi, 
prelucrarea lemnului, prelucrarea traditionala a pieilor de animale, ateliere de 
fierarie, etc). Prin intermediul acestei masuri propunandu-se revitalizarea 
activitatilor traditionale in conditiile existentei unei piete in crestere pentru 
produsele artizanale traditionale. Masura este, astfel, in concordanta cu analiza 
SWOT si are ca obiectiv imbunatatirea punctelor slabe identificate, reducerea 
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riscurilor si valorificarea oportunitatilor. Stimularea activitatilor de productie si a 
serviciilor pentru populatia rurala, a serviciilor de  agroturism,  sanitar-veterinare  
si  medicale  va  creşte  gradul  de  atractivitate  al zonei, reducând astfel tendinta 
rezidentilor de a migra spre mediul urban in cautarea unor noi oportunitati socio-
economice. 
 
Masura contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala ale Reg. (UE) nr. 
1305/2013, art. 4, dupa cum urmeaza: 
O3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 
rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 
 
Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice locale: 
• Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economica a zonelor rurale şi 

crearea de locuri de munca; 
• Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activitaţi economice; 
• Revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale traditionale; 
• Cresterea atractivitatii teritoriului GAL; 
• Scaderea gradului de dependent fata de activitatile agricole. 
 
Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013. P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare 
economica in zonele rurale. 
 
Masura corespunde obiectivelor art. 19 “Dezvoltarea exploatatiilor si a 
intreprinderilor” din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
 
Masura contribuie la Domeniul de interventie DI 6A “Facilitarea diversificarii, a 
infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de 
munca” prevazut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
 
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: MEDIU, 
CLIMA si INOVARE in conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013) prin crearea 
unor criterii de selectie specifice. Astfel, vor fi selectate cu prioritate proiecte din 
categoria celor „prietenoase cu mediul” care propun  utilizarea surselor 
regenerabile de energie, in special, prin utilizarea biomasei contribuind la 
reducerea efectelor schimbarilor climatice. Activitatile de agroturism sprijinite vor 
viza practicarea unui turism responsabil care sa evite degradarea zonelor naturale 
sensibile si, mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la 
promovarea biodiversitatii. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii 
in UAT prin activitaţile economice nou infiinţate deschizand noi oportunitaţi şi 
posibilitaţi pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare. 
 
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: masura este complementara cu alte 
masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi inclusi in 
categoria de beneficiari directi ai masurii M1/2A RURAL ACTIV si in categoría de 
beneficiari indirecti ai masurilor M3/6B Comunitate Atractiva si M 5/3A Asociere 



pentru dezvoltare. 
 
Sinergia cu alte masuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P6, prioritate la 
care mai contribuie si alte  masuri: M3/6B Comunitate Atractiva SI M4/6B Implicare 
in Comunitate 
2. Valoarea adaugata a masurii 
Aceasta masura propune solutii inovatoare pentru problemele identificate in 
teritoriul GAL, promovand proiecte cu impact pentru zona prin intermediul 
conditiilor specifice de selectie propuse. Astfel, se propune revitalizarea 
mestesugurilor traditionale din teritoriul GAL prin promovarea acestora, se 
incurajeaza crearea de produse cu identitate locale si alinierea intreprinderilor din 
teritoriu cu politicile moderne de marketing, se incurajeaza interesul 
intreprinderilor fata de comunitatea in care activeaza prin includerea in planurile 
de afaceri a unei laturi socio-educative, sunt stimulate familiile nou infiintate prin 
sprijinul oferit tinerilor casatoriti, se urmareste sprijinirea diversificarii activitatii 
fermierilor/membrilor exploatatiior agricole catre activitati non-agricole, este 
incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea  proiectelor ce se 
aprovizioneaza de la furnizorii locali, incurajarea activiatiilor noi ce utilizeaza 
tehnologii inovatoare, adoptarea de soluţii de obţinere a energiei din surse 
regenerabile etc. 
Masura este relevanta pentru teritoriu GAL, contribuind direct la dezvoltarea 
economica si sociala a teritoriului GAL printr-o serie de actiuni care conduc la: 
cresterea nivelului de trai si reducerea saraciei prin crearea de noi locuri de 
munca; diversificarea activitatilor economice non-agricole practicate in teritoriul 
GAL si dezvoltarea intreprinderilor existente;cresterea gradului de atractivitate al 
zonei si reducerea migratiei populatiei tinere catre zone mai atractive din punct de 
vedere socio-economic; cresterea veniturilor autoritatilor publice locale prin 
colectarea de noi taxe si impozite. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislatie UE: Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 
1407/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Comunicarea Comisiei 
nr. 2008/C155/02, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02, Linii directoare 
comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea 
intreprinderilor aflate in dificultate. Legislaţie Naţionala: O G  nr. 44/2008; HG 
226/2015 cu modificarile si completarile ulerioare 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Directi: 
• Fermieri sau membrii  unei  gospodarii  agricole,  care  isi  diversifica  

activitatea  prin  infiintarea unei activitati non-agricole in teritoriul GAL pentru 
prima data. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din teritoriul GAL, care isi 
propun activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pâna la 
data aplicarii pentru sprijin; 

• Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici esi nou infiintate in anul 
depunerii cererii de finantare sau existente, o vechime de maximum 3 ani fiscali 
consecutivi, care nu au desfaşurat activitaţi pâna in momentul depunerii 
acesteia (start-ups). 



Indirecti: 
• Persoanele din categoria populaţiei active aflate in cautarea unui loc de munca, 

persoanele fizice si juridice care vor deveni clientii aplicantilor, autoritatile 
publice prin colectarea de taxe si impozite. 

• Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu 
modificarile si completarile ulterioare 

5. Tip de sprijin 
Sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Se va acorda in doua transe: Transa 1: 70%, Transa 2: 30% (numai dupa indeplinirea 
obiectivelor stabilite in planul de afaceri) 
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 
Sprijinul se acorda pentru activitaţile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor 
din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv 
capital de lucru si capitalizarea intreprinderii şi activitaţile relevante pentru 
implementarea corecta a PA aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura 
acestora.  Exemple de activitati eligibile: Investitii pentru producerea si 
comercializarea produselor non-agricole( fabricarea produselor textile, 
imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea 
produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; 
industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producerea de produse 
electrice, electronice, si metalice, masini, utilaje si echipamente, productia de 
carton etc); Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte 
activitati traditionale non-agricole -olarit, impletituri din rogojini, brodat, 
prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), Investitii legate de 
furnizarea de servicii( servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de 
reparatii masini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanta, contabilitate, 
juridice, audit; activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; 
servicii tehnice, administrative, etc); Investitii pentru infrastructura in unitaţile de 
primire turistica de tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement; Investitii 
pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti si brichete) in 
vederea comercializarii.  
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole 
aferente activitatii  de prestare de servicii  agricole, in conformitate cu 
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, producerea si comercializarea 
produselor din Anexa I din Tratat, precum si productia de electricitate din biomasa 
ca si activitate economica. 
7. Conditii de eligibilitate 
• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
• Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; 
• Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati 

sprijinite prin masura; 
• Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL 

iar activitatea va fi desfasurata in teritoriul GAL; 
• Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada 

desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin 



activitatile prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei transe de 
plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de 
afaceri) 

• Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

• “actiunea se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL La Noi in Sat” 
8. Criterii de selectie 
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 
o promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat specifice teritoriului GAL; 
o utilizeaza energia produsa din surse regenerabile; 
o creaza noi locuri de munca prin utilizarea de forta de munca exclusiv din teritoriul 

GAL	 (inclusiv PFA/ II nou constituite);  
o propun reinvestirea a cel putin 15% din profitul obtinut pentru dezvoltarea 

continua a activitatii; 
o sunt initate de tineri pana in 40 ani,  cu competente antreprenoriale sau 

absolventi de studii superioare; 
o sunt initiate de catre persoane incadrate in categorii defavorizate la momentul 

depunerii proiectului;  
o beneficiarii la momentul depunerii cererii de finantare  fac parte din familii nou 

infiintate, casatoriti recent fara a depasi o perioada de cel mult 12 luni inaintea 
datei depunerii proiectului si au domiciliul in localitatea in care realizeaza 
investitia sau in localitatile invecinate cu localitatea in care realizeaza investitia; 

o sunt derulate de catre fermieri/ membri  gospodariilor  agricole ce isi propun 
diversificarea activitatii agricole catre activitati non agricole; 

o propun in cadrul planului de afaceri aprovizionarea de la furnizori locali din 
teritoriul GAL; 

o propun in cadrul planului de afaceri organizarea unui stagiu de practica in 
activitatea derulata prin proiect pentru cel putin 3 persoane din teritoriul GAL, 
tineri absolventi sau persoane in cautarea unui loc de munca;  

o proiectele care propun activitati inovative pentru zona si isi prevad in planul de 
afaceri cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii noi in respectivul domeniu de 
activitate. 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil este de 20.000 euro per proiect si se va acorda, sub 
forma de prima, in doua tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea 
contractului de finantare; 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia 
implementarii corecte_a planului de afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea 
contractului de finantare. Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de 
maximum 3 ani si include controlul implementarii corecte precum si plata ultimei 
transe. In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor 
fi recuperate  proportional cu obiectivele nerealizate. 
Sprijinul  public nerambursabil  va respecta prevederile R  (CE) nr.1407/2013  cu  
privire la sprijinul  de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani 
fiscali.  
Elemenentele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului si la aplicarea 
unei intensitati ale sprijinului specifice: Gradul ridicat de saracie al zonei, cifrele 
de afaceri reduse ale intreprinderilor existente in teritoriul GAL, capacitatea 



financiara redusa a populatiei din teritoriul GAL de a sustine rate de cofinantare in 
cadrul proiectelor, accesul dificil la produsele de creditare pentru start-up-uri au 
determinat stabilirea unui sprijin forfetar cu o valoare de 20.000 Euro. Astfel, s-a 
considerat rezonabil un procent de 70% din valoarea primei pentru demararea 
initiala a activitatii si implementarea unui plan de afaceri intr-o perioada de 
maxim 3 ani, motivand astfel antreprenorii sa isi atinga obiectivele stabilite pentru 
a putea obtine si ce-a de-a doua transa din cadrul sprijinului. 
10.  Indicatori de monitorizare 
ü locuri de munca nou create ( inclusiv PFA/ II nou constituite) -5 
ü beneficiari sprijiniti -5  
ü fermieri /membri ai exploatatiilor agricole care si-au diversificat activitatea 

agricola catre activitate non-agricola - 1 
ü proiecte ce vizeaza activitatile mestesugaresti - 1 
ü persoane sustinute din categorii defavorizate -1 

	


