
FIȘA MĂSURII M 3.1 

 

 

Denumirea măsurii:  Diversificare în sectorul non-agricol pentru agricultori 

CODUL Măsurii: M 3.1 

Măsura / DI: M 3.1 / 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 

 

Din analiza  SWOT realizată pentru teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului, reiese că 

zona are dificultăți privind numărul redus al locurilor de muncă, gradul ridicat de sărăcie, 

accesul scăzut la finanțare, slaba pregătire a populației din  medidul rural cu privire la 

lansarea unei afaceri în mediul rural, riscul de excluziune socială, etc. Lipsa locurilor de 

muncă și economia precară a zonei a dus la migrarea masivă a populației tinere în 

străinătate.  

 

Măsură  3.1 urmărește să stimuleze mediului de afaceri rural, în special privind crearea de 

activități productive (inclusiv în sectoare cu potențial de creștere) şi furnizarea de servicii 

primare pentru populație.  

 

Sprijinul din cadrul măsurii se va axa pe activități de producție, meșteșugărești, agro-turistice 

şi prestarea de servicii. Pentru crearea de venituri alternative, fermierii/membrii familiei 

acestora vor fi încurajați să își diversifice activitatea către sectorul non-gricol. 

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

  

Obiective specifice ale măsurii: Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 
microîntreprinderi  si întreprinderi mici in sectorul non agricol; Crearea serviciilor pentru 
populația rurală prestate de către micro-întreprinderi; Crearea infrastructurii și serviciilor 
turistice. 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: 

P6 - 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 (Art. 5, al. 6, lit. a 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013)  

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.2, M 3.3, M 3.4, M 3.5 (DI: 6B, 6A)  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Luând în considerare elementele analizei SWOT, care identifică la nivelul GAL Valea Tutovei 

şi Zeletinului o nevoie accentuată de înființare a micilor întreprinderi, pentru a asigura 

populației din teritoriu accesul la servicii și produse care să ducă la creșterea nivelului de 

trai, dar și la dezvoltarea economiei locale. 

 

Măsura 3.1 contribuie astfel la: 

 stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru 

alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL Valea Tutovei şi Zeletinului; 

 utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole nou înființate; 

 crearea de noi locuri de muncă. 

 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari 

posibilitatea de a intra pe piață și de a se dezvolta economic, iar în subsidiar, se va aduce 

contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung, eliminarea teritoriului din 

categoria zonelor sărace (CS 1.2), impactul fiind unul general și esențial. 

 

3. Trimiterea la alte acte legislative 

 

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020; 

 Reg. (UE) 1303/2013; 

 Reg. (UE) 1305/2013; 

 Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile și întreprinderile familiale cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

național; 

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL. 

 



4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 

Beneficiarii direcți: 

 Fermieri sau membri ai unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată.  

 Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

 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; 

 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); 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul 

rural. 

Beneficiarii indirecți: 

 Persoanele pentru care se creează locuri de muncă; 

 Populația care va beneficia de noile servicii/produse. 

 

5. Tip de sprijin 

 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi 

activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile 

propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea 

corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.  

Tipurile de operațiunişi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanțare care vor fi prevăzute ca anexă la Ghidul Solicitantului. 

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 Tratatul UE. 
 

7. Condiții de eligibilitate 

 

Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: 

 Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activităţilor non-agricole; 

 Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în mediul rural, investiția 

și activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Valea Tutovei și Zeletinului, dar 

comercializarea producției poate fi realizată și în afara teritoriului GAL; 

 Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de 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. 

Alte angajamente: 

 înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate 

 

8. Criterii de selecție 

 

 Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani 

  Proiectul creează locuri de muncă 

 Proiecte derulate de femei sau tineri cu vârsta pană în 40 de ani la data depunerii 

proiectelor 

 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate) 

 Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă 

 Tipul investiției (producție, servicii, activități meșteșugărești și activități 

turistice/agro-turistice) 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  

 

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro*/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la 

valoarea de 70.000 euro*/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, 

sanitar-veterinare şi de agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri. 

*În funcție de valoarea finală alocată pentru SDL, există posibilitatea micșorării sumei 

forfetare cu justificarea aferentă. 

 

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare;  

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, 

fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.  

 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 

implementării corecte precum si plata ultimei tranșe. 

 

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

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

 

 

 

 



10. Indicatori de monitorizare 

 

 Numărul de locuri de muncă create;  

 Număr total de întreprinderi sprijinite/create;  

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului. 

 


