
FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii: Înfiinţarea de activităţi non-agricole 

Codul măsurii: M6 / 6A 

Tipul măsurii: 

□ INVESTIȚII  
□ SERVICII  
x 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 
Analiza diagnostic și analiza SWOT a teritoriului Mara-Gutâi indică o necesitate prioritară  
pentru dezvoltarea unor noi activități economice non-agricole care să conducă la crearea 
de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației și reducerea disparităților dintre rural 
şi urban, având în vedere stimularea mediului de afaceri și diversificarea posibilităților de 
ocupare într-un alt domeniu decât agricultura. O oportunitate pentru zonă și motivare 
pentru potențialilor intreprinzători este dobândirea statutului de destinație ecoturistică a 
zonei Mara-Cosău-Cresta Cocoșului ce cuprinde 4 UAT-uri din teritoriul GAL. Atestarea la 
nivel național este acordată de Autoritatea Națională pentru Turism  în toamna anului 
2014. 
Zestrea culturală a teritoriului Mara-Gutâi este perpetuată de peste 75 de meșteșugari 
care confecţionează pălarii, covoare, icoane, scuplturi în lemn, țesături din lână, 
împletituri din nuiele și alte obiecte casnice și artizanale. Marketingul acestor produse este 
însă aproape inexistenta. Lipsa organizării desfacerii, descurajează activitatea 
meșteșugarilor, atat de importantă pentru menținerea identității culturale.  
 
Această măsură va contribui la stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL Mara-
Gutâi, prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole 
pentru prima dată (start-up, în baza unui plan de afaceri).  
Măsura contribuie la:  
-ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent;  
-stimularea mediului de afaceri din teritoriu;  
-diversificarea economiei;  
-creşterea atractivităţii teritoriului Mara – Gutâi;  
-diminuarea fenomenului de migraţie a tinerilor prin stimularea antreprenoriatului în 
rândul acestora; 
-creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai;   
-scăderea sărăciei şi combaterea excluderii sociale 
Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi 
activități economice în teritoriul GAL Mara - Gutâi şi încurajarea menținerii și dezvoltării 
activităților meșteșugărești tradiționale.  
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: OB 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

 Diversificarea economiei din teritoriul GAL 
 Dezvoltarea economică a teritoriului GAL şi reducerea gradului de sărăcie; 
 Crearea de locuri de muncă; 
 Încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale; 
 Creşterea potenţialului economic prin stimularea mediului de afaceri din teritoriul 

GAL; 
 



Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 
rurale 
 
Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 – Dezvoltarea 
exploataţiilor şi a întreprinderilor, aliniatul 1 litera a ajutor la înfiinţarea intreprinderilor, 
punctul ii – activităţi neagricole în zone rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: DI 6A - Facilitarea diversificării, a 
înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă 
Sprijinul acordat prin măsură va contribui la promovarea diversificării activităților către 
noi activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și, implicit, prin crearea de locuri de muncă, obținerea de venituri 
alternative pentru populația din teritoriul GAL și reducerea gradului de dependență faţă de 
sectorul agricol.  
De asemenea, ca domeniu de intervenţie secundar măsura contribuie şi la DI 6B - 
Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare şi 
protecţia mediului 
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT-uri prin activităţile 
economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin 
crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei, diminuarea migraţiei, în special a 
tinerilor. Diversificarea activităţilor economice neagricole în teritoriul Mara-Gutâi va 
deschide noi oportunităţi şi posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de 
tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea zonei.  
Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase 
cu mediul”, fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a 
energiei din surse regenerabile. 
 
Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 
Măsura este complementară cu Măsura M7/P6 Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului, 
cu Măsura M9/P6 Renovarea, dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Mara-Gutâi, 
îmbunãtãţirea serviciilor de bazã pentru economia şi populația localã şi punerea în valoare 
a patrimoniului cultural şi natural 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 
Măsura acționează sinergic  cu măsurile:  
M7/6A Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului 
M 8/6B Crearea şi dezvoltarea infrastructurii sociale 
M9/6B Renovarea, dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Mara-Gutâi, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populația locală şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi natural 
Împreună cu acestea contribuie la realizarea priorității P 6. Promovarea incluziunii sociale, 
reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la:  
- stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru 
alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL; 
- dezvoltarea ablilităților resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- crearea de noi locuri de muncă; 
- realizarea unei dezvoltări bazate pe resursele endogene; 
 



3. Trimiteri la alte acte legislative: 
Legislație UE  
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările şi completările ulterioare 
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare 
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările şi completările ulterioare 
Regulamentul nr. 807/2014  
Legislaţie Naţională  
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; 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 
Beneficiari direcţi: 
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL Mara-Gutâi, care își 
propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării 
pentru sprijin; 
- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 
înființarea unei activități non-agricole în spațiul GAL Mara-Gutâi pentru prima dată, cu 
excepţia persoanele fizice neautorizate;  
- 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 (start-ups);  
 
Beneficiari indirecţi: 
Agenţi economici, instituţii publice, populaţia localã, beneficiari ai bunurilor şi serviciilor 
obţinute prin activităţile economice finanţate de această măsură 
Consumatori din teritoriu şi din regiune 
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă 

Turişti 
 
5. Tip de sprijin: 
- Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi 
activități non-agricole pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de tip start-up 
Cerinţele minime ale planului de afaceri: 
-situaţia economică iniţială a beneficiarului 
-activităţile previzionate pentru atingerea obiectivelor specifice propuse prin planul de 
afaceri 
-descrierea etapelor pentru dezvoltarea activităţilor neagricole 
-modalitatea de gestionare şi implementare a planului de afaceri 
-acordarea celei de a doua tranşe este condiţionată de implementarea corectă a 
obiectivelor stabilite prin Planul de afaceri 
-în cazul nerespectării planului se recuperează prima tranşă, proporţional în raport cu 
obiectivele nerealizate 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 
Acțiuni eligibile: 
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul 
Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri şi activităţile 
relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile 
indiferent de natura acestora. 
Acțiuni neeligibile: 
Achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare servicii 
agricole conform CAEN.  
 



7. Condiții de eligibilitate: 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
- Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite 
prin măsură; 
- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar 
activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Mara-Gutâi; 
- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului.  
- Veniturile obţinute din activitatea finanţată în durata de implementare a planului de 
afaceri ating salariul minim pe an al anului precedent 
- Domeniul de activitate al beneficiarului se regăseşte în lista codurilor CAEN eligibile care 
va fi ataşată la Apelul de Selecţie 
 
8. Criterii de selecție: 
-Proiecte care folosesc resurse locale 
-Proiecte care contribuie la dezvoltarea serviciilor în teritoriul GAL Mara-Gutâi 
-Proiecte care contribuie la diversificarea activității agricole a fermierilor/membrilor 
gospodăriei agricole către activități non-agricole 
-Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice;  
-Mediu - proiectul vizeazã reducerea consumului de energie, proiectul valorificã energii 
regenerabile; 
-Principiul adoptării de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare; 

-Crearea de locuri de muncă; 

 
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în documentele emise de GAL și vor avea 
în vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul 
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor 
în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
Cuantumul sprijinului este de 50.000 euro/proiect sau 70.000 de euro/proiect în cazul 
activităților de producție şi agroturism. 
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriul GAL se va acorda, sub 
formă de primă, în două tranşe astfel:  
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 
afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.  
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 
Dacã este cazul, pentru sesiunile care vor fi lansate din 2019, durata de implementare va fi 
mai micã de 5 ani. Durata de execuţie se va micşora, în funcţie de data semnãrii 
contractului de finanţare, astfel încât sã nu depãşeascã 31.12.2023. Beneficiarul va avea 
obligaţia sã depunã ultima cerere de platã cel târziu pânã în data de 30.09.2023. 
 
10. Indicatori de monitorizare: 
Locuri de muncă create 
Număr de beneficiari sprijiniți 
Cheltuieli publice totale 
 


