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Denumirea măsurii 
Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor 

din sectorul non-agricol 

Codul măsurii M5.6A 

Tipul măsurii 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 

1.1 Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Implementarea acestei măsuri va conduce la acordarea unui sprijin 

financiar necesar stimulării și diversificării mediului de afaceri din 

zona rurală a intreprinzătorilor ce doresc să desfășoare o activitate 

non agricola, start-up sau a celor cu vechime în domeniul agricol 

dar care doresc o diversificare a activităților din cadrul 

intreprinderii. Sprijinul acordat prin cadrul acestei măsuri vizează 

diversificarea economiei din mediul rural prin creșterea numărului 

de unități ce desfășoară activități non agricole. 

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. 

1.2 Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg(UE) 1305/2013 

c. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă. 

1.3 Obiectivul specific local 

al măsurii 

OS.1 Facilitează diversificarea economiei rurale, dezvoltarea 

economică a zonelor rurale prin sprijinirea intreprinderilor mici și 

mijlocii şi eradicarea sărăciei;  

OS.2 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi 

economice; 

OS.3 Crearea de locuri de muncă. 

1.4 Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P6- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5 Masura corespunde 

obiectivelor art. 19 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor 

1.6 Contribuţia la domeniile 

de intervenţie 

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

întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

1.7 Contribuţia la 

obiectivele transversale ale 

Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin 

activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la 

dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi 

combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei 

măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind 

selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de 
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obţinere/utilizare a energiei din surse regenerabile. 

1.8 Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 
M4/4A 

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 
M6/6B, M7/6B, M8/6B 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

Stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru alte 

activităţi economice non-agricole (producție, servicii, etc.) din teritoriul GAL Microregiunea Belcești 

Focuri 

Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

Crearea de noi locuri de muncă. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Recomandarea 2003/361/CE; 

 Ordonanță de Urgență nr. 44/2008; 

 Ordonanța de urgență nr. 142/2008; 

 Hotarârea nr. 226/2015; 

 Legea nr. 346/2013; 

 Ordinul nr. 65/2013. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1 Beneficiari direcţi 

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică 
activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul 
rural din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri pentru 
prima dată.  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul 
rural, respectiv al teritoriului GAL Microregiunea Belcești-Focuri, 
care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai 
efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, cu sediul social și 
punctele de lucru în cadrul teritoriului GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri, 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. 

     Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

4.2 Beneficiari indirecţi 
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui 
loc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi activități 
non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri; 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acțiuni eligibile 
 Sprijinul se acorda pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul PA, inclusiv capitalul de lucru și 

capitalizarea intreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA. 
 Solicitantul își poate propune prin proiect activități aferente mai multor coduri CAEN; în cazul 

în care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea sprijinului acordat va 
fi corespunzătoare codului CAEN cu o valoare mai mică  

 Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 
eligibile pentru finanţare în cadrul Mãsurii 5.6A, care va constitui Anexã la Ghidul solicitantului 
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aferent Măsurii 5.6A. 
 

Acțiuni neeligibile: 
 Procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratatˮ. 
 Nu sunt eligibile achizițiile ce vizează echipamentele și utilajele agricole pentru prestări de 

servicii.  
 
Cheltuieli eligibile: 

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor pentru efectuarea activităţilor 
vizate prin proiect, dotarea aferentã cu echipamente, utilaje noi; 

 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;  

 
Cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare 
de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi 
producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;  

 Cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 
1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020; 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
 Obiectivul trebuie să vizeze cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură, pentru 

sectoarele de activitate considerate prioritare pentru teritoriul GAL. 
 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL Microregiunea 

Belcești Focuri iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Microregiunea Belcești Focuri; 
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de 

primire a sprijinului. 
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de 
minim  10% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 
implementării planului de afaceri). 

8. Criterii de selecţie 

 Orientarea fermierilor către activități non agricole;  
 Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere la nivel local; 
 Încurajarea start-up-urilor; 
 Încurajarea reducerii șomajului la nivel local prin crearea de noi locuri de munca. 
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în vedere 
prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o 
mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora către acele proiecte care 
corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL a GAL 
Microregiunea Belcești-Focuri. De asemenea, se va acorda prioritate proiectelor în funcție de 
contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL. Pe parcursul implementării, 
prioritizarea poate fi diferită în funcție de evoluția situației la nivel local.  

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului  

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 
Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect;  
Sprijinul se acordă sub formă de primă, în două tranșe: 
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 70% din cuantum la semnarea deciziei de fnanțare;  
 30% din cuantum după implementarea corectă a PA, dar nu mai târziu de 5 ani de la 

semnarea deciziei de finanțare; (aici se include și plata ultimei tranșe). 

10. Indicatori de monitorizare 

 Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului. 

 
 


