
Denumirea măsurii 
Soluţii inovative pentru sprijinirea mediului Non-

agricol 

Codul măsurii M3/ 6A 

Tipul măsurii Investiţii 

 

Descrierea generală a 

măsurii 

 

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) fie 

pentru cei care modernizează şi/sau dezvoltă 

întreprinderile existente. Măsura contribuie la: 

• Ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de 

muncă existent; 

• Diversificarea economiei rurale; 

• Creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a 

nivelului de trai; 

• Scăderea sărăciei; 

• Combaterea excluziunii sociale. 

 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi 

menţinerea de locuri de muncă. 

(Conform Art. 4 c, Reg. UE 1305/2013) 

 

Obiectivul specific al 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. 

 

Contribuţia la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art. 5, Reg (UE) 

1305/2013  

 

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

 

Măsura corespunde 

obiectivelor art. 19, alin 1 

 

Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor  

 



lit. b)  Din Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Măsura contribuie la 

Domeniul de intervenţie 6A, 

conform art. 5, Reg. (UE) 

1305/2013 

 

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă 

 

 

Contribuţia la obiectivele 

transversale ale Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care 

să aibă un impact redus asupra mediului, a unor tehnologii 

care să valorifice materia primă anterior considerată 

inutilizabilă și tratată ca deșeu. 

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de 

„inovare” de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la 

ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. 

Vor fi încurajate proiectele inovatoare, care să utilizeze 

rezultate din aria cercetării pentru obținerea unor 

produse de calitate ridicată  și/sau care să reducă 

costurile de producție. 

 

Complementaritatea cu alte 

măsuri din SDL 

 

M2/6B, M1/6B, M6/6B; M7/1C 

 

Sinergia cu alte măsuri din 

SDL 

 

M1/6B; M2/6B; M6/6B 

 

Valoarea adăugată a măsurii 

 

 

 

 

 

 

Măsura contribuie la: 

• Stimularea activităţilor economice noi din sfera 

serviciilor pentru populaţie sau pentru alte 

activităţi economice non-agricole din teritoriul 

GAL; 

• Dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea de 

know-how; 

• Crearea de noi locuri de muncă. 

  



Trimiteri la alte acte 

legislative 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile 

activităţilor neagricole prevăzute în Ghidul 

solivitantului 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) 1305/2013; 

• Reg (UE) 1303/2013; 

• Reg (UE) 1407/2014. 

 

Beneficiari direcţi/indirecţi 

(grup ţintă) 

 

Beneficiari direcţi: (beneficiari indirecţi la M2/6B, M1/6B, 

M6/6B, M7/1C): 

• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, 

care, în cadrul intreprinderii deja existente, 

încadrabilă în categoria micro-intreprinderilor sau 

întreprinderilor mici, îşi diversifică activitatea de 

bază agricolă prin  dezvoltarea unei activităţi non-

agricole în spaţiul rural;  

• Micro-intreprinderi şi întreprinderi mici existente 

din spaţiul rural, care desfăşoară activităţi non-

agricole; 

• Micro-intreprinderi şi întreprinderi mici noi, care 

își propun activități non-agricole, înfiinţate în anul 

depunerii aplicaţiei pentru finanţare sau cu o 

vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au 

desfăşurat activităţi până în momentul depunerii 

acesteia (start-up); 

• Cooperative.  

 

Beneficiari indirecţi: 

• Persoanele din categoria populaţiei active aflate 

în căutarea unui loc de muncă. 

 

Tip sprijin (conform art. 67 

al Reg UE 1303/2013 ) 

 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi 

plătite efectiv de solicitant; 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii 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.   

  

Acțiuni eligibile: 



Tipuri de acţiuni eligibile şi 

neeligibile 

Pentru proiecte de investiţii: 

• Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea, 

dotarea clădirilor; 

• Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv 

leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi; 

• Achiziţionarea de software, brevete, licenţe, 

drepturi de autor, mărci; 

• Înfiinţarea/Modernizarea de activităţi non-

agricole; 

• Înfiinţarea/modernizarea de activităţi ale 

atelierelor/cooperativelor meşteşugăreşti; 

Pentru proiectele de servicii: 

• Construcția, extinderea şi/sau modernizarea, 

dotarea agropensiunilor şi a altor structuri de 

primire turistică (camping, sat de vacanţă, etc); 

• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activităţi de 

agrement/recreative (trasee turistice, parcuri 

tematice, aventuri, amenajări areale de echitaţie, 

centre de închiriere echipamente sportive, 

biciclete, ATV-uri, undiţe, etc) 

• Furnizarea de servicii inclusiv construcții, 

reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și 

zonelor aferente desfășurării activităților (ex: 

medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații 

mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, 

contabilitate, juridice, audit; servicii în 

tehnologia informației și servicii informatice; 

servicii tehnice, administrative, etc.); 

• Fabricarea de peleți și brichete din biomasă în 

vederea comercializării; 

 

Acțiuni neeligibile 

• Achiziția de utilajele agricole şi echipamentele 
second-hand; 

• Investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care 
vizează aceleași costuri eligibile; 

•  

 

Condiţii de eligibilitate 

 

Pentru proiectele de investiţii (start-up) 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili; 

• ; 



• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin unul 

dintre tipurile de activităţi sprijinite; 

• Sediul social/punctul de lucru trebuie să fie 

situate în teritoriul GAL, şi activitatea va fi 

desfăşurată în teritoriul GAL; 

Pentru proiectele de investiţii în 

modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente: 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili; 

• Investiţia trebuie să se încadreze în unul din 

tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

• Solicitantul trebuie să îşi desfăşoare activitatea 

aferentă investiţiei finanţate în teritoriul GAL; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea 

de a asigura cofinanţarea investiţiei; 

• Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie 

demonstrată pe baza prezentării unei 

documentaţii tehnico-economice; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în 

conformitate cu liniile directoare privind ajutorul 

de stat pentru salvarea şi restructurarea 

întreprinderilor în dificultate; 

•  

 

Criterii de selecţie 

 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele: 

• Care utilizează energia produsă din surse 

regenerabile; 

• Inovative (nu mai există o astfel de investiţie în 

UAT-ul în care urmează a se implementa 

proiectul); 

• Care creează noi locuri de muncă; 

• Localizarea activităţii solicitantului este in spaţiul 

rural; 

• Derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la 

data depunerii proiectului;   

• Proiectul vizează prioritizarea sectoarelor cu 

potențial de creștere (producție, meșteșuguri, 

agroturism, activități recreaționale)  

 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 



 

Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de 250 000 Euro. 

Sprijinul public nerambursabil: 

• Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% 

Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 100 000 /proiect 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzut

e 

Cost total 

mediu/ 

proiect 

Estimare

a 

costului 

total/ 

măsură 

Contribuţi

a FEADR/ 

proiect 

(90%) 

Contribuţi

a FEADR/ 

măsură 

Contribuţi

a privată/ 

proiect 

(10%) 

Contribuţi

a privată/  

măsură 

5 

proiecte 

 

111111Eur

o 

 

250000 

Euro 

100000 

Euro 

 

250000 

Euro 

11111 

Euro 

33333 

Euro 

 

 

Indicatori de monitorizare 

 

• Locuri de muncă create: 5 

 

 


