
 

 

Denumirea măsurii - Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități 
neagricole – 19.2_6.4/6A 

Tip măsurii: X INVESTIȚII 

                     SERVICII 

                     SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategice, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei Măsuri contribuie la soluționarea nevoii relevante la 
nivelul teritoriului identificate în cadrul analizei diagnostic și SWOT, legată de necesitatea 

dezvoltării activităților non-agricole locale pentru crearea de locuri de muncă și creșterea 
veniturilor populației la nivelul teritoriului în scopul obținerii unui echilibru socioeconomic 

local și dezvoltării locale durabile. Acest sprijin se adresează microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici din teritoriul GAL care creează sau dezvoltă activități neagricole. De 
asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și 
diversifice activitățile, prin desfășurarea de activități neagricole. Măsura 19.2_6.4 vizează  
stimularea mediului de afaceri prin acordarea de sprijin și pentru dezvoltarea unor activități 
neagricole existente, nu numai pentru activități neagricole complet noi.  

Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4. Măsura 
contribuie la Obiectivul 3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă“. 
Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribiue la următoarele obiective specifice: 
- Diversificarea economiei locale prin înființarea și dezvoltarea întreprinderilor locale 
competitive pentru  creșterea numărului locurilor de muncă și asigurarea unor servicii și 
produse de calitate la nivel local. 
- Dezvoltarea turismului local și a activităților economice care au la bază meserii și 
activități tradiționale pentru promovarea identității locale. 
- Înființarea, modernizarea și dotarea facilitaților medicale și veterinare  locale (cabinete 
medicale, laboratoare etc.). 
Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) 

nr.1305/2013: 

- Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale. 

Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg. (UE) nr.1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A – Facilitarea diversificării, a înființării 
și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, conform art. 

5 din Reg. (UE) nr.1.305/2013. 

Măsura contribuie la următoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1.305/2013: 
- Inovare – prin sprijinirea diversificării activităților economice la nivelul teritoriului GAL, 
se înlesnește adoptarea unor noi metode și tehnologii inovative care să conducă la noi 
oportunități și posibilități pentru o dezvoltare economică locală durabilă. 
- Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea – sprijinul 
acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici de la nivelul teritoriului pentru 
producția și utilizarea surselor regenerabile de energie în contextul dezvoltării activităților 
non-agricole va contribuii la reducerea efectelor schimbărilor climatice. De asemenea, 
sprijinul acordat activităților agroturistice va viza promovarea unui turism responsabil, 
bazat pe conservarea și, mai ales, promovarea zonelor locale naturale sensibile și a 
biodiversității locale contribuind, în același timp, la generarea de venturi și locuri de 
muncă la nivel local. 



 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL – Măsura este complementara cu Măsura 
19.2_16 din cadrul SDL, în sensul că beneficiarii direcți ai Măsurii 19.2_16 vor fi sprijiniți cu 
prioritate ca și beneficiari direcți ai Măsurii 19.2_6.4, în scopul consolidării formelor 
asociative create la nivel local prin diversificarea unor activități aferente creării lanțului 
scurt. De asemenea, Măsura este complementară cu Măsurile 19.2_4, respectiv 19.2_6.1 în 
sensul că beneficiari direcți ai acestora pot deveni beneficiari direcți ai Măsurii 19.2_6.4 în 
scopul diversificării activităților agricole deja desfașurate prin activitați noi non-agricole. 
Sinergia cu alte măsuri din cadrul SDL – Măsura propusă, contribuie împreună cu Măsurile 
19.2_6.2, 19.2_7.2, 19.2_7.4, 19.2_7.6 la realizarea Priorității de dezvoltare 6, fiind în 
acest sens în relație de sinergie cu acestea. 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura 19.2_6.4 creează valoare adăugată la nivel local prin stimularea mediului de afaceri, 
contribuind astfel la creșterea numărului de activității non-agricole desfășurate în teritoriul 
LEADER, precum și prin dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să conducă la 
crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației în special în sectoarele cu 
potențial ridicat de dezvoltare identificate cadrul analizei diagnostic și SWOT. Totodată, 
Măsura vine în sprijinul fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole care doresc să-și 
diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea 
creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE - Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea 

microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; - Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală  și Fondul european pentru pescuit  și afaceri maritime, precum  și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune  și Fondul european pentru pescuit  și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; - Regulamentul 

(UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală  acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală  (FEADR)  și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; - Reg. (UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene referitor la ajutoarele de minimis; - Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu 

privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de 
garanții; - Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de 

stabilire a ratelor de referință și de actualizare; - Linii directoare comunitare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. 

Legislație națională - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice; Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 
– republicată, cu modificările  și completările ulterioare; Legea nr. 571/ 2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea 
înfiinţării  şi dezvoltării întreprinderilor mici  şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare; Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale 
cu modificările și completările ulterioare; Alte acte normative în vigoare aplicabile. 
4. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 
- Microîntreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din teritoriul 
LEADER aferent GAL, inclusiv cele care vor beneficia direct sau indirect de finanțare în 
cadrul Măsurilor 19.2_16 sau 19.2_4 de la nivelul SDL. 



 

 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul LEADER aferent GAL în 
cadrul întreprinderii deja existente, inclusiv tineri fermieri care vor beneficia de finanțare 
în cadrul Măsurii 19.2_6.1 sau în cadrul Măsurii 19.2_16 de la nivelul SDL. 
5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013) 
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 
- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului 
de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 
1305/2013 
- Instrument financiar conform condițiilor detaliate în cap. 8.1 din cadrul PNDR 2014-2020 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni/operațiuni eligibile 

- Investiții legate de furnizarea de servicii: 
- servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; 
- servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
- servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 
- activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 
- servicii tehnice, administrative, etc. . 

- Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică tip agro-turistic, proiecte 
de activități de agrement. 
- Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole: 
 - fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 
hârtie și carton; 
 - fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
 - activități de prelucrare a produselor lemnoase; 
 - industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente; 
 - fabricare produse electrice, electronice; 
 - producerea de produse electrice, electronice și metalice, mașini, utilaje și 
echipamente, producția de carton, etc. 
- Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități 
tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, 
etc.). 
- Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) 
în vederea comercializării.    
Tipuri de acțiuni/operațiuni neeligibile: 
- prestarea de servicii agricole; 

- procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;  
- producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 
Costuri eligibile/neeligibile 

Costuri eligibile specifice*: 

- Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
• Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și 

echipamente noi; 
• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 
Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile pot 
include: 

• TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
• achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite în condițiile art. 4 (1) din 

Reg. (UE) nr. 480/2014 (în limita a 10% din contribuția Programului plătită destinatarului 
final prin instrumentul financiar). 
* Costurile eligibile generale sunt prevăzute în cap. 8.1. din PNDR. 



 

 

Costuri neeligibile specifice:  
- cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de 
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.).  
ATENȚIE !!! Pentru a fi eligibile costurile asociate acțiunilor eligibile se vor încadra în 
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 cu modificările și completările ulterioare și 
PNDR 2014-2020. Acțiunile eligibile/neeligibile vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului și 
se încadrează în prevederile HG nr. 226/2015, Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013, nr. 
1305/2013, PNDR – cap. 8.1. și fișa tehnică a SM 19.2 (conform prevederilor Ghidului 
solicitantului, aprobat prin OMADR NR. 295/2016). 
7. Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili definiți la pct. 4 din 
Fișă. 
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin 
Măsură. 
- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul LEADER. 
- 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 națională 
în vigoare. 
Nota bene! Investiția și activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL, dar 
comercializarea producției poate fi realizată și în afara teritoriului GAL. 
8. Criterii de selecție 
1. Proiecte care propun diversificarea activității agricole a fermelor existente către 
activități non-agricole, inclusiv a celor care vor beneficia în mod direct sau indirect de 
finanțarea în cadrul Măsurilor 19.2_6.1 și 19.2_4 de la nivelul SDL. 
2. Proiecte în sectoare cu potențial de creștere la nivel local: servicii pentru populația din 
teritoriul LEADER, producție, agroturism, industrii creative și culturale, inclusiv 
meșteșuguri, activități de servicii în tehnologia informației. 
3. Proiecte propuse de beneficiari ce au derulat activități anterioare ca activitate generală 
de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice. 
4. Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri în cadrul formelor asociative 
create prin Măsura 19.2_16 și care dovedesc contribuția investiției propuse la realizarea 
Planului de Afaceri/Marketing pentru crearea lanțului scurt și la consolidarea formei 
asociative locale. 
5. Proiecte propuse de solicitanți ai căror activitate este localizată în întregime în teritoriul 
LEADER aferent GAL. 
6. Proiecte care contribuie la consolidarea forței de muncă la nivel local prin crearea de noi 
locuri de muncă pentru populația locală, în special pentru categorii de populație 
vulnerabile/aflate în situații de risc și rromi. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 
minimis și nu va depăși   200.000 de euro/beneficiar: 
- Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 
- Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: 

- pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 
sanitar-veterinare și agroturism; 

- pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea 
unor activități non agricole. 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicatori conform ariei de intervenite corespunzătoare Măsurii/6A/ LEADER - număr de 
locuri de muncă create – 7 locuri de muncă. 


