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Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri

FISA MASURII 41.312 –SPRIJIN PENTRU CREAREA SIDEZVOLTAREA DE
MICROINTREPRINDERI

Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Dezvoltarea durabila a economiei rurale pe teritoriul GAL prin incurajarea activitatilor non-agricole.
Astfel se urmareste crearea si mentinerea locurilor de munca intr-un teritoriu caracterizat prin
numarul redus de locuri de munca, precum si cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole in
conditiile in care acestea lipsesc sau sunt nedezvoltate. Ca punct forte in implementarea acestei
masuri se poate preciza si forta de munca ieftina pe teritoriul GAL. De asemenea, se are in vedere
crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi in
conditiile in care serviciile pentru populatie sunt nedezvoltate.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Prin intermediul acestei masuri se vor crea micro-intreprinderi si se vor dezvolta cele existente din
sectorul non-agricol, cu un impact direct asupra grupurilor defavorizate ( femei, someri) de pe intreg
teritoriul GAL. De asemenea, se vor incuraja initiativele de afaceri promovate in special de catre
tineri si femei, activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale. Acestea vor avea ca efect
impiedicarea depopularii zonelor si utilizarea pietelor locale. Printre cele mai importante obiective
operationale ale acestei masuri se afla reducerea gradului de dependenta fata de agricultura,
intrucat activitatea principala in majoritatea teritoriului GAL o reprezinta agricultura de subzistenta.

Sinergia cu alte
masuri Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice

Beneficiarii directi: Numar
Publici:

Privati:

1.Micro-intreprinderi ( existente si start-up) ce sa-si desfasoare
activitatea propusa prin proiect in spatiul teritoriul GAL
2. Persoane fizice ( neinregistrate ca agenti economice) - care se vor
angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se
autorizeze cu un statut mini de persoana fizica autorizata si sa
functioneze ca microintreprinderi.
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Actori din spatiul rural beneficiari: Numar

Privati:

1.Micro-intreprinderi ( existente si start-up) ce sa-si desfasoare
activitatea propusa prin proiect in spatiul teritoriul GAL
2. Persoane fizice ( neinregistrate ca agenti economice) - care se vor
angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se
autorizeze cu un statut mini de persoana fizica autorizata si sa
functioneze ca microintreprinderi.

15

Tip de investitii eligibile :
1. Investitii in activitati non-agricole productive
2. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati
traditionale  non-agricole cu specific local
3. Servicii pentru populatia rurala
4. Investitii in producerea de energie regenerabila

Actiuni imateriale

software, patente, licente etc
costurile legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultata, Studii
de Fezabilitate/Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
necesare implementarii proiectelor.

Actiuni materiale
Constructia si modernizarea, extinderea cladirilor in scop lucrativ

constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii

dotarea aferenta cu echipamente, masini, utilaje etc

Finanţare : 400.000 Euro 1.758.800 Ron
Din care pentru energie regenerabila 40.000 Euro
• Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 70 %

Nr. de proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea costului
total pe măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţia
publică

naţională

Contribuţia
privată

15 38.095 571.429 320.000 80.000 171.429
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Criteriu de selectie locala
Nr criteriu Criterii de selecţie Punctaj

1 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare
pentru investitii similare in ultimii 3 ani 15

2 Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat 15

3 Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 ani la data
depunerii proiectelor 15

4 Microintreprinderi nou infiintate ( start-up-uri) 10

5 Infiintarea micro-întreprinderilor pentru start-up-urile de high
tech si spin-offurile inovative 15

6 Proiecte care includ investitii in surse de energie regenerabila 30

TOTAL 100


