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Denumirea Măsurii – CODUL Măsurii  

M 02/6A – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL 

 

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 

La nivel european, se urmărește promovarea antreprenoriatului de succes și 

îmbunătățirea mediului de afaceri pentru a le permite să își realizeze deplinul potențial în 

contextul economiei globale. 

 Comisia Europeană se concentrează pe sprijinirea atât a antreprenorilor existenți, cât 

și pe cei potențiali. Se acordă atenție specială formelor specifice de antreprenoriat, cum ar fi 

femei antreprenor, meșteșugarii sau întreprinderile sociale. 

 Din activitățile de animare, a reieșit dorința multor tineri de a se reîntoarce din 

străinătate și a se stabili în mediul rural, însă le lipsește atât suportul financiar, cât și 

consilierea în vederea deschiderii unei afaceri. Aceștia consideră o necesitate dezvoltarea 

serviciilor în localitățile de domiciliu. 

 Pentru a veni în sprijinul acestora, se vor încuraja inițiativele pentru creare de noi 

activități non-agricole, în special pentru tinerii, cu vârsta de până în 40 de ani, care 

înființează pentru prima dată o micro-întreprindere. 

 

1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală al R(UE) nr. 1305/2013 

- 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 

- Încurajarea înființării de IMM-uri care își desfășoară activitatea, în principal, în domeniul 

meșteșugurilor și tradițiilor specifice teritoriului GAL (creare costume naționale, împletituri, 

creare de măști populare, costume pentru obiceiuri de iarnă, mobilier tradițional, prestări 

servicii artistice populare etc.) 

 

1.4 Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, R(UE) nr. 1305/2013 

P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale  

 

1.5 Măsura corespunde la Domeniul de intervenție: 

- 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

-  6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
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1.6 Contribuția la obiectivele transversale ale R(UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la inovare. 

Inovarea constă în prioritizarea meșteșugurilor și tradițiilor specifice teritoriului GAL. 

De asemenea, vor fi prioritizate serviciile pentru populația din mediul rural (servicii de 

reparații autovehicule și utilaje agricole, servicii medicale umane și veterinare, servicii de 

catering și pompe funebre etc.). 

Vor fi prioritizate proiectele care utilizează metode, tehnici și utilaje inovative. 

 

1.7 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

 Beneficiarii acestei măsuri pot fi incluși în categoria de beneficiari indirecți ai Măsurii 

04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale 

de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 

aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 

energiei. 

Beneficiarii directi ai masurii M 01/3A – Sprijin pentru îmbunătățirea performanței 

economice a fermelor prin asociativitate au fost introdusi in categoria beneficiarilor directi ai 

masurilor M 02/6A – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL si M 03/6A 

– Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor acest criteriu fiind introdus in cadrul acestor masuri de 

dezvoltare a activitatilor non-agricole. 

Asadar Masurile M 02/6A si M 03/6A sunt complementare cu Masura M 01/3A – dezvoltarea 

asociativitatii intre fermieri fiind complementara cu dezvoltarea de activitati non - agricole. 

 

1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

 Această măsură contribuie, alături de Măsurile M 03/6A, M 04/6B, M 05/6B, M06/6B, la 

Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale. 

 

1.9 Informații suplimentare specifice măsurii 

 Măsura se încadrează în prevederile art. 19 alin. (1) lit. (a), pct.(ii) din R(UE) nr. 

1305/20013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Serviciile din teritoriul GAL au o pondere relativ redusă în cadrul IMM-urilor care își 

desfășoară activitatea în aceste zone. Locuitorii din teritoriul GAL se deplasează, de regulă, 

în municipiul reședință de județ pentru a putea beneficia de anumite servicii. Prin crearea și 

dezvoltarea serviciilor în teritoriul GAL, se aduc beneficii multiple cetățenilor din teritoriu. 

Prin sprijinirea înființării IMM-urilor, se crează locuri de muncă și venituri în spațiul 

rural, ceea ce, indirect, duce la dezvoltarea comunităților rurale. Se încurajează crearea de 

locuri de muncă pentru persoane cu domiciliul stabil în mediul rural. De asemenea, vor fi 

prioritizate proiectele care au ca obiectiv angajarea persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani 

sau tineri absolvenți, care provin din spațiul rural. 

Se încurajează înființarea de IMM-uri de către tineri cu vârsta până în 40 de ani. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor și 

a întreprinderilor mici și mijlocii 

 R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

 R(UE) nr. 1303/2013 

 R(UE) nr. 1305/2013 

 R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013 

 R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013 

 

Legislație națională 

 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale cu modificările și completările ulterioare 

 Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, 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; 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural care își propun 

activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru 

sprijin; 

 Fermieri din teritoriul GAL care doresc sa-si diversifice activitatea agricola in domenii 

non-agricole; 

Beneficiari indirecți: 

 Populația locală; 

 Angajații IMM-urilor înființate. 

 

5. Tip de sprijin 

Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în planul de afaceri și este forfetar, 

conform prevederilor din Anexa II din R(UE) nr. 1305/2013 – Sume și rate de sprijin. 
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Sprijinul forfetar nu va depăși limitele cuantumului stabilit în PNDR, respectiv 50.000 

euro/proiect. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri (capital de lucru, capitalizarea 

întreprinderii, achiziție utilaje, construcție/reabilitare/modernizare clădire pentru 

desfășurarea activității, achiziție de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, cursuri 

formare profesioanlă, campanii de promovare etc.) pot fi eligibile, indiferent de natura 

acestora. 

Planul de afaceri va cuprinde cel puțin următoarele: 

 Prezentarea situației economice inițiale a beneficiarului care solicită sprijinul; 

 Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activități ale 

beneficiarului; 

 Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente. 

 

 

 

Acțiuni neeligibile: 

 Achiziționarea de utilaje și echipamente aferente activității de prestări servicii în 

agricultură; 

 Producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; 

 Reabilitarea/modernizarea clădirilor cu destinația de sediu social. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri viabil; 

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare 

locală/județeană/regională/națională; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul acoperit de GAL Valea Siretului de Sus. 

 

Alte angajamente: 

 Perioada de implementare a planului de afaceri este de maximum 5 ani și include 

controlul implementării corecte, precum și plata ultimei tranșe. 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile 

prestate în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată. 

 

8. Criterii de selecție  
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 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Prioritizarea activităților meșteșugărești și a serviciilor pentru populația din spațiul 

rural; 

 Proiecte depuse de tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii cererii de 

finanțare; 

 Proiecte care propun angajarea tinerilor absolvenți și/sau a persoanelor cu vârsta de 

peste 45 de ani; 

 Proiecte depuse de fermieri care au accesat si masura M 01/3A – Sprijin pentru 

îmbunătățirea performanței economice a fermelor prin asociativitate; 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Cuantumul sprijinului va fi de 50.000 euro/proiect, care se va acorda sub formă de 

primă, în două tranșe, astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 

ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 

euro/beneficiar. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuială publică totală – 100.000 euro 

Locuri de muncă nou create – minim 2 locuri de muncă (normă întreagă) 

Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite – 3.000 persoane 

Tineri sprijiniți - 2 
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