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M2/6A.Măsură
neagricol
Tipul măsurii:

dedicată

susţinerii

micilor

întreprinzători

locali

în

domeniul

X INVESTIŢII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
spaţiul rural, prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi
neagricole şi 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 excluziunii sociale.
Din analiza diagnostic a reieşit că majoritatea populaţiei din teritoriul nostru este ocupată
în sectorul agricol şi neremunerată. Soluţia este, pe lângă asociativitatea în domeniul
agricol, de a crea şi dezvolta activităţi neagricole. Interesul pentru activităţi neagricole s-a
manifestat cu pregnanţă în teritoriul nostru în sectorul turistic şi agroturistic, sanitar veterinar, medical, servicii tehnice, cum ar fi: arhitectura şi topografia, prelucrarea de
mase plastice şi activităţi meşteşugăreşti diverse. Pe lângă aceste categorii, a reieşit şi
faptul că ar fi necesar să fie dezvoltate servicii de transport specializate, prin care să se
colecteze laptele de la ferme şi să fie transportat la un procesator specializat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală.
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013,
art. 4:
(c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice:
- 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 priorităţile prevăzute la art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
(P6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale;
(P5) Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu
emisii reduse de carbon şi rezilienţă la schimbările climatice în sectoarele agricol,
alimentar şi silvic.
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Măsura corespunde obiectivelor art.19 Dezvoltarea exploataţiilor şi întreprinderilor, pct.
(b) Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă, conform art. 5,
din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu şi Climă şi
Inovare, în conformitate cu art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia
la
protecţia
mediului
şi
climă
constă
în
modul
de
construire/reabilitare/modernizare a clădirilor, folosind materiale care reduc consumul de
energie şi în achiziţia de echipamente pentru activităţi neagricole care contribuie la
îmbunătăţirea protecţiei mediului. Inovarea constă în faptul că prin măsură se propun,
conform nevoilor identificate, acţiuni care contribuie la realizarea implementării
obiectivelor strategiei în mod integrat, prin facilitarea cooperării între sectoarele
neagricol, de servicii şi agricol, la nivel local; de exemplu, se vor dezvolta servicii medicalveterinare care susţin sectorul agricol zootehnic în zonele montane greu accesibile, servicii
topografice care pot susţine investiţii agricole prin identificarea corectă a proprietăţilor
fermierilor.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiază de aceste măsuri locuitorii
spaţiului rural din teritoriul nostru inclusiv cei care fac obiectul Măsurii M3/6B Măsură
dedicată investiţiilor în infrastructura socială, M5/3A Măsură dedicată constituirii şi
promovării formelor asociative şi M4/6B Măsură dedicată acţiunilor pentru integrarea
minorităţilor locale. Avem în vedere că, prin consiliere şi informare, persoane angajate în
agricultură, fără alte venituri, îşi pot găsi un loc de muncă în sectoarele neagricole care se
diversifică. Membrii unei forme asociative tip cooperativă, implicaţi într-un grup
operaţional, pot beneficia de servicii de transport specializate de colectare a laptelui.
Minorităţile locale, inclusiv, pot beneficia de aceste infrastructuri şi servicii. Indirect, va
beneficia toată populaţia teritoriului nostru, prin dezvoltarea unor servicii turistice şi
agroturistice de calitate.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura contribuie la domeniul prioritar P6) Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale, fiind în
sinergie cu: M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri şi servicii publice specific,
M3/6B Măsură dedicată investiţiilor în infrastructura socială şi M4/6B Măsură dedicată
acţiunilor pentru integrarea minorităţilor locale.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată şi inovarea reies din faptul că vor fi dezvoltate structuri şi servicii
neagricole care susţin în principal: menţinerea şi promovarea meşteşugurilor locale, în
afara muzeelor; modernizarea serviciilor sanitar-veterinare, foarte importante în zonă
pentru bunăstarea animalelor; modernizarea serviciilor medicale umane în zonele montane
defavorizate; acţiunile turistice inovative, în sensul înfiinţării unor mici sate de vacanţă,
care nu există la noi în GAL, inclusiv crearea unor locuri de muncă legate de această
acţiune; susţin dezvoltarea serviciilor de colectare a laptelui şi transport a acestuia, prin
intermediul cooperativelor locale, care iar nu există la ora actuală în GAL.
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Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013; Reg. (UE) nr. 808/2014; Reg. (UE) nr.
809/2014;
Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Legea nr. 36/ 1991, privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.1/ 2005, privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările şi
modificările ulterioare;
Legea cooperaţiei agricole nr. 566/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa nr. 37/2005, privind recunoaşterea si funcţionarea grupurilor si organizaţiilor de
producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu completările si
modificările ulterioare;
OUG nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările
ulterioare;
Legea nr. 346/ 2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul nr. 65/2013, al ANT, privind Norme de clasificare a structurilor de turism;
OUG nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional,
aprobata prin Legea 190/2009;
Ordinul MADR nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin
acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea activităţilor economice neagricole".
3.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiarii direcţi sunt:
- Microîntreprinderi şi întreprinderi neagricole mici, existente şi nou-înfiinţate (start-ups),
din spaţiul rural; se includ aici: Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este
organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în
conformitate cu Legea 160/1998, pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic
veterinar şi Medicul uman cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţioneză în
cadrul unui cabinet medical individual, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului
nr.124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona
rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
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Beneficiarii indirecţi sunt:
- Populaţia din mediul rural care beneficiază de servicii îmbunătăţite şi cei care sunt în
căutarea unui loc de muncă, proveniţi inclusiv din rândul populaţiei etnice sau
defavorizate,inclusiv agricultori de subzistenţă.
5. Tip de sprijin
În conformitate cu prevederile art. 67, al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
•
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
•
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) şi art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiţii.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni, cu prioritate:
a. Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti;
b. Investiţii pentru activităţi turistice şi agroturistice: cabane, sate de vacanţă,
agropensiuni, amenajare de camere de primire turistică în gospodăriile rurale;
c. Investiţii pentru servicii: sanitar - veterinare, medicale, topografie, arhitectură,
transporturi specializate de mărfuri;
d. Investiţii pentru fabricarea produselor neagricole.
Cheltuielile eligibile legate de acţiunile de mai sus sunt:
a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii
şi echipamente noi;
c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de
brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
d) investiţii în mijloace de transport specializate.
Nu sunt eligibile:
a. echipamente second – hand;
b. utilaje agricole;
c. taxe;
d. contribuţia în natură;
e. costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
f. costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.
7. Condiţii de eligibilitate
Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
• Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei
documentaţii tehnico-economice;
• Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
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•

•

Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
Solicitantul va dovedi capacitatea de cofinanţare existentă.

8. Criterii de selecţie
Avem în vedere următoarele criterii de selecţie locale:
• Investiţii prioritare, în următoarea ordine: 1. Turism rural; 2. Meşteşuguri; 3. Servicii
sanitar – veterinare şi medicale; 4. Servicii de topografie şi arhitectură; 5. Alte servicii
şi investiţii;
• Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
• Solicitanţii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară;
Criteriile de selecţie vor respecta prevederile art. 49, al Reg. (UE) nr. 1305/2013, în ceea
ce priveşte tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi
direcţionarea măsurilor în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Se are în vedere că aceste activităţi sunt aducătoare de venituri şi pentru a crea o
responsabilizare a beneficiarilor rata de sprijin nu poate să fie de 100%. Se va acorda un
ajutor major susţinerii serviciilor şi investiţiilor care susţin promovarea zonei noastre şi
creează locuri de muncă.
Intensitatea sprijinului va fi de:
• 90%, pentru investiţii generatoare de venit
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro
Se va respecta aplicarea regulii de minimis conform Regulamentului (UE) nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
6A Locuri de muncă create - se vor crea cel puţin 4 locuri de muncă cu normă întreagă
pentru susţinerea funcţionării iniţiale (indicator specific LEADER – crearea de locuri de
muncă);
1A Cheltuieli publice totale;
6B Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite.

