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Denumirea măsurii – Dezvoltarea întreprinderilor neagricole
CODUL Măsurii- Măsura 66/ 6A
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
□ 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
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
spaţiul rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care modernizează şi/sau
dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din
excedentul de forţă de muncă existent (S), la diversificarea economiei rurale (O), la
creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai (W), şi la scăderea sărăciei. (T)
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :
Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr.
1305/2013, art. 4. :
• (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității 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.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013: P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru
dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă, prevăzute la
art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin
diversificarea activităţilor economice existente, prin contribuţia adusă la dezvoltarea
resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei.
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru
diversificarea activităţilor neagricole din teritoriul GAL. Măsura se adresează exclusiv
acelor activităţi sau operaţiuni deficitare.
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Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigură prelucrare/servicii în
mai mult de două UAT din GAL.
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale.
Mediu și climă – datorită tehnologiei inovative de ultimă generație se va realiza utilizarea
eficientă a energiei. În cadrul măsurii vor avea prioritate investiţiile realizate din
categoria celor „prietenoase cu mediul”, care adoptă soluţii de obţinere a energiei din
surse regenerabile.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu măsurile:
Măsura M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale” – prin intermediul beneficiarilor
indirecți care pot fi beneficiari direcți ai acestei măsuri.
Măsura M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural” - Beneficiarii direcţi ai
măsurii M65/6A pot fi beneficiari indirecţi ai măsurii M63/6C, deoarece investiţiile în
infrastructura de broadband ajută la promovarea mai uşoară a întreprinderilor.
Măsura M11/1C ”Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe” - Beneficiarii direcţi ai
măsurii M65/6A pot fi persoane instruite în cadrul măsurii M11/1C, astfel devenind
beneficiari indirecţi ai acelei măsuri.
Măsura M21/2B ”Sprijin pentru investiții agricole”, Măsura M22/2A ”Dezvoltarea
agriculturii” - Beneficiarul direct al acestei măsuri devine beneficiarul indirect al celor
două măsuri, prin posibilitatea achiziţionării de produse locale de la beneficiarii direcţi ai
măsurilor M21/2B şi M22/2A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu măsurile M61/6B ”Îmbunătățirea
calității vieții rurale”, M62/6B ”Ocrotirea moștenirii rurale”, M63/6C ”Infrastructură de
bandă largă în spațiul rural”, M64/6B ”Dezvoltarea infrastructurii sociale”, M65/6A
”Sprijin pentru investiții neagricole” prin realizarea priorității P6 Promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la stimularea folosirii materiilor prime provenite din zona GAL,
valorificarea
moștenirii
culturale
(simboluri,
motive,
tehnici,
porturi
populare),diversificarea serviciilor și produselor, dezvoltarea resurselor umane și
utilizarea de know-how și crearea de noi locuri de muncă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;
Recomandarea CE 2003/361 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor
mici și mijlocii;
Legislație Națională
OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările
ulterioare;
Legea 31/1990 - republicată privind societățile comerciale;
Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Entități private:
Microîntreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou înfiinţate din spaţiul
LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăuşeri-Sărăţeni;
Cooperative din spaţiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăuşeri-Sărăţeni;
Întreprinderi individuale din spaţiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăuşeri-Sărăţeni;
Întreprinderi familiale din spaţiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăuşeri-Sărăţeni;
Persoane fizice autorizate din spaţiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăuşeri-Sărăţeni;
CMI și alte profesii liberale din spaţiul LEADER al GAL Târnava Mică - Bălăuşeri-Sărăţeni.
Beneficiari indirecți (grup țintă): Populația de pe teritoriul GAL, fermierii sau membrii
unei exploataţii agricole.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din 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
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
• Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
• Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea spațiilor de agrement incluzând
structuri de primire turistică în valoare de max. 20% din valoarea investiției;
• Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și
echipamente noi;
• Achiziționarea mijloacelor de transport specializate;
• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea
de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
• Modernizarea de firme de profil non-agricol;
• Modernizarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti;
• Modernizarea/ dotarea de activități de agrement recreative (trasee turistice;
parcuri tematice și de aventuri, amenajări areale de echitație, paint-ball, carting,
amenajări rafturi și colțuri de prezentare a valorilor locale, centre închiriere
echipamente sportive –biciclete, undițe, ATV-uri, etc.)
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.
•
•
•

Acțiuni neeligibile:
Achiziţia de utilaje agricole si echipamente second-hand;
Achiziționarea de clădiri și terenuri;
Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale;

7. Condiții de eligibilitate
Pentru proiectele de investiții în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente.
Solicitantul este eligibil dacă:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
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•
•
•
•

•

Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în
teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea
investiției;
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentații 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;
Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu
legislația în vigoare.

8. Criterii de selecție
Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în
conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de
contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de
selecție sunt următoarele:
• Proiecte care conţin acţiuni "prietenoase cu mediul";
• Proiecte cu activitatea de producţie;
• Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc muncă la fiecare 20000
euro sprijin primit;
• Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani;
• Proiecte turistice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat;
• Proiectele ale căror beneficiari indirecţi provin din mai multe UAT-uri.
Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile
art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților,
o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% pentru
solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare şi
pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor
activităţi neagricole.
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 30.000 Euro †.
10. Indicatori de monitorizare
Număr de locuri de muncă nou create: 2
Cheltuielile publice totale: 70.000 Euro ‡

†

Valoarea maximă nerambursabilă a sprijinului se poate modifica în funcţie de sumele obţinute pe
componenta B şi va fi detaliată în Ghidul Solicitantului.
‡
Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în
Ghidul Solicitantului.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020

57

