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Denumirea masurii          8.  AFACERI NON-AGRICOLE 

Codul masurii M 8/6A(DI SDL5A) 

Tipul masurii Investitii 

Sprijin forfetar 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la facilitarea diversificării economiei prin 

înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici 

în sectorul non-agricol, în vederea unei dezvoltări economice 

durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei . Masura 

contribuie la realizarea obiectivului local: Diversificarea economiei 

rurale si crearea de locuri de munca  , prioritatea 5: Cresterea 

numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-

agricol. Masura contribuie la obiectivele transversale mediu, clima si 

inovare. 

1.2  Obiective de 

dezvoltare rurala a 

Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

Obiectiv 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 

combaterea schimbărilor climatice 

1.3 Obiectivul specific 

local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 3 : Diversificarea economiei rurale si 

crearea de locuri de munca 

1.4 Contributie la 

prioritatea/ prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale; 

Prioritatea 5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și 

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și 

rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și 

silvic. 

1.5 Contributia la 

prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 5: Cresterea numarului de microintreprinderi si 

intreprinderi mici in sectorul non-agricol. 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Articolul 19  alin.(1) lit.(a) pct(ii), lit.(b) 

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

1.7 Contributie la 

domeniile de interventie 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de 

locuri de muncă 

Contributie la domeniile 

de interventie SDL 

(locale) 

DI 3A -Incurajarea tinerilor fermieri care detin competente adecvate 

de a-si dezvolta o activitate non-agricola in spatiul rural si 

dezvoltarea serviciilor 

1.9 Contributii la 

obiectivele transversale 
Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 
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ale  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

1.10 Complementaritate 

cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu M6  care deriva din criteriile de selectie: 

numarul de locuri de munca create. 

1.11 Sinergia cu alte 

masuri din SDL 
Masura se poate aplica sinergic cu M2 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la: 

-Stimularea activitatii economice noi din sfera serviciilor pentru populatie sau pentru alte 

activitati economice non-agricole din teritoriul GAL; 

-Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how; 

-Crearea de noi locuri de munca. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 ; Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008; Ordonanta de 

Urgenta nr. 142/2008; R (UE) nr. 1407/2013; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi Componenta 1:- Fermieri sau membrii  unei gospodarii agricole, 

care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non–

agricole in spatiul rural/teritoriul GAL  pentru prima data (start-

ups); 

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

-Micro-Intreprinderi si intreprinderi mici existente in spatiul 

rural/teritoriul GAL,care isi propun activitati non- agricole, pe care 

nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin (start-

ups); 

-Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul 

depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani 

fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii 

acesteia (start-ups); 

Componenta 2:-Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole 

mici existente si nou infiintate din spatiul rural/teritoriul GAL; 

-Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica 

activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-

agricole in zona rurala/teritoriul GAL in cadrul intreprinderii deja 

existente incadrabile in categoria microintreprideri mici, cu 

exceptia persoanelor fizice neautorizate. 

C Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui 

loc de munca. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 
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•Componenta 1: Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea infiintarii 

de noi activitatinon- agricole in mediul rural pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de 

tip start-up; 

•Componenta 2: Rambursarea costurilor  eligibile suportate si platite efectiv de solicitant pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare a intreprinderilor mici/micro-intreprinderilor existente; 

• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare 

procentului de 100%din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4)si art.63 Reg.(UE)nr. 

1305/2003. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Cheltuieli eligibile  

Componenta 1: Pentru proiectele de investitii de tip start-up 

 -Constructia  si dotarea cladirilor; 

-Activitati de productie 

 -Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente 

noi; 

-Investitii intangibile, achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, 

licente, drepturi de autor, marci; 

- Infiintarea  de firme de profil non-agricole;  

- Infiintarea de ateliere/cooperative mestesugaresti; ; (activitati de artizanat si alte activitati 

traditionale non-agricole:olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii 

etc)  

- Constructia si dotarea agropensiunilor si a altor structuri de primire turistica (camping, sat de 

vacanta, bungalow-uri, etc.); 

-Infiintarea/modernizarea/dotarea activitatilor de agreement , recreative si de alimentatie 

publica (trasee turistice, parcuri tematice de tip paint-ball, piscine , alte zone de agrement si de 

recreere , unitati de alimentatie publica, etc.). 

-Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, consultanta, contabilitate, 

audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, alte servicii destinate populatiei 

din spatiul microregiunii etc) 

 Componenta 2: Pentru proiectele de investitii in modernizarea/dezvoltarea intreprinderilor 

existente 

-Constructia,extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor; 

-Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi; 

-Investitii intangibile, achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, 

licente, drepturi de autor, marci; 

- Modernizarea de firme de profil non-agricole;  

Investiții pentru activități mestesugaresti; (- activitati de artizanat si alte activitati traditionale 

non-agricole:olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc)- Investiții 

pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tipul agropensiunilor si a altor structuri 
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de primire turistica (camping, sat de vacanta, bungalow-uri, etc.) cu respectarea Ordinului ANT 

65/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Infiintarea/modernizarea/dotarea activitatilor de agreement agreement , recreative si de 

alimentatie publica (trasee turistice, parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, piscine, alte 

zone de agrement si de recreere, unitati de alimentatie publica etc.) 

-Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, consultanta, contabilitate, 

audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, alte servicii destinate populatiei 

din spatiul microregiunii etc) 

6.2 Cheltuieli neeligibile 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020 

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 

activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 

Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat. 

7. Conditii de eligibilitate 

Componenta 1: Pentru proiectele de investitii de tip start-up 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; 

- Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite  prin 

masura; 

- Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar activitatea 

va fi desfasurata in teritoriul GAL; 

  
- Planul de afaceri trebuie sa faca dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia 
comercializata sau prin activitatile prestate. 
-Structurile de primire turistica (camping, sat de vacanta, bungalow) si agroturistica vor respecta 
normele de clasificare prevazute de legislatia nationala in vigoare. 
- Crearea a minim un loc de munca prin proiect (cu norma intreaga, pe o perioada de minim 5 ani 
de la finalizarea proiectului); 
-Planul de afaceri prevăzut trebuie să conțină cel puțin : 
(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care 
solicită sprijinul; 
(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației 
agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;  
(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale 
exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, 
formarea sau consilierea. 
Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani. 
 

Componenta 2: Pentru proiectele de investitii in modernizarea/dezvoltarea intreprinderilor 

existente: 

-Să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

- Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura; 

- Solicitantul trebuie sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in teritoriul GAL; 

-  
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- - Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei 

documentatii tehnico-economice; 

- Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare privind ajutorul 

de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate; 

- Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra asupra mediului si daca 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
- Crearea a minim un loc de munca prin proiect (cu norma intreaga, pe o perioada de minim 5 ani 
de la finalizarea proiectului); 
-Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniu: sănătății publice, sanitar-veterinar și de 
siguranță alimentare. 
-In cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași măsuri, un singur 
proiect. 
 
Conditiile de eligibilitate specifice masurii, se completeaza cu: -Respectarea conditiilor generale 
de eligibilitate, in concordanta cu: Art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; Art. 69(3) din Reg. (UE) 
nr. 1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; prevederile 
din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 
2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor;respectarea schemei de 
ajutor de minimis (dacă este cazul). 
Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

Componenta 1: -Numarul de locuri de munca create 

-Proiecte care prevad investitii in servicii pentru populatia rurala 

-Proiecte care prevad servicii de agroturism; 

-Proiecte care prevad masuri de protectia mediului(energie regenerabila) 

- -proiecte care sunt initiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al gospodăriei 

agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni 

până la data depunerii cererii de finanțare. 

 

Componenta 2. -Numarul de locuri de munca create 

-Proiecte care prevad investitii in servicii pentru populatia rurala 

-Proiecte care prevad servicii de agroturism; 

-Proiecte care prevad masuri de protectia mediului(energie regenerabila) 

-proiecte care sunt initiate de o intreprindere care a desfasurat in principal activitate agricola. 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Componenta 1: Pentru proiectele de tip start-up intensitatea sprijinului va fi de 100% din 

valoarea cheltuielilor eligibile si se va acorda sub forma de prima in doua transe: 

- 70 % din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 

- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de 

afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare. 
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Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul 

implementarii corecte precum si plata ultimei transe. In cazul neimplementarii corecte a planului 

de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate. 

Componenta 2: Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare intreprinderi mici sau 

microintreprinderi non-agricole existente intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile 

eligibile din proiect.  

Si pentru  componenta 1 si pentru  componenta 2 -Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în 

vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013. 

9.2  Sume aplicabile si rata sprijinului 

Componenta 1: Pentru proiectele de tip start-up: 
Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect, iar cuantumul 
sprijinului nerambursabil este de: 
 - 50.000 de euro/ proiect pentru proiectele de servicii; 
- 70.000 de euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare 

si agroturism  Componenta 2:Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare intreprinderi mici sau 

microintreprinderi non-agricole existente intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile 

eligibile din proiect iar valoarea sprijinului nerambursabil nu poate depasi 83.716,73 euro 

/proiect  

10.Indicatori de monitorizare 

 Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima - 5 
Investitii non-agricole - 5 
Numar de proiecte  inovative - 5 
Totalul investițiilor – 418.583,66 EURO  

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală - 418.583,66 EURO  
Numărul de locuri de muncă create –  8  (cu norma intreaga pentru o perioada de 5 ani) 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

Masura vizeaza incurajarea si sustinerea intreprinzatorilor din domeniul non-agricol pentru 

infiintarea si/sau dezvoltarea activitatilor neagricole in comunele din teritoriul GAL; 

- Masura se adreseaza exclusiv acelor activitati sau operatiuni deficitare; 

-Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigura prelucreaza/ servicii in mai 

mult de doua UAT din GAL; 

-Masura vizeaza incurajarea si sustinerea turismului rural, in toate formele sale; 

-Masura vizeaza incurajarea si sustinerea intreprinderilor sociale si a cooperativelor; 

-Investitiile vor avea montate panouri solare pentru energie regenerabila; 

-Masura vizeaza modernizarea uni clinici veterinare  cu dotari inovative 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 

sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 

implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 

eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 

tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 


