„Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL
Naparis”
Codul masurii
M5/6A
INVESTITII
Tipul masurii
SERVICII
X SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Avand in vedere specificul economiei locale marcat in preponderenta de activitatile
agricole de autoconsum, sprijinirea activitatilor non-agricole joaca un rol important socioeconomic pentru teritoriu.
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu si
mentionate in Capitolul I din SDL sunt:
- N1 Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de trai al
acesteia;
- N4 Cresterea atractivitatii zonei in special pentru tineri si reducerea migratiei
acestora catre zonele urbane;
- N13 Dezvoltarea /modernizarea intreprinderilor la nivelul teritoriului
- N15 Diversificarea activitatilor agricole catre activitati non-agricole si specializarea
fortei de munca.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. (ii) asigurarea gestionarii durabile a
resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice,
1.3 Obiective specifice ale masurii M5/6A
Masura contribuie la reducerea saraciei si la dezvoltarea economica in special prin:
- facilitarea diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi
mici in sectorul non-agricol, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri
de munca si reducerii saraciei;
- crearea de noi activitati non-agricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau
membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural, acordanduse prioritate sectorului de servicii;
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale
ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele
rurale;
P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar
si silvic.
Denumirea masurii

1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: Diversificarea activitatilor economice in teritoriu va deschide noi oportunitati si
posibilitati pentru adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind
astfel atractivitatea teritoriului;
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: Masura vizeaza inclusiv investitiile
pentru prelucrarea deseurilor, a reziduurilor si astfel poate contribui la protectia mediului.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Masura M5/6A poate fi complementara cu Masura M4/2B
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M5/6A contribuie, alaturi de Masura M8/6B, M9/6B, M7/6B la obiectivul mai larg al
Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Naparis este posibila operarea de
schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si
locurile de munca create intre Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL.
Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale
Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL Naparis intrucat nu contrazic concluziile
Analizei Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii

Valoarea adaugata rezulta din:
- Dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriu, cu precadere a activitatilor nonagricole, stabilite in concordanta cu specificul local, asa cum reiese din analiza
diagnostic a teritoriului
- Orientarea catre sectorul non-agricole de prestare a serviciilor si de productie
constituie raspunsul la cerintele pietei, contribuind totodata si la mentinerea
de locuri de munca sustenabile, infiintarea si consolidarea afacerilor, serviciilor
si activitatiilor care genereaza locuri de munca
- Caracterul inovativ, ca element principal al abordarii LEADER, dat de criteriile
de selectie, stabilite de comunitate, in concordanta cu nevoile si prioritatile
specifice teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013, Regulamentul nr. 1303/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanta de urgenta nr. 44/2008, Ordonanta de Urgenta nr.
142/2008.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea
unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data;

- Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati
non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
- 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.
4.2. Beneficiarii indirecti
- Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca;
- Agenti economici, institutii publice, populatia, beneficiari ai bunurilor si serviciilor obtinute
prin activitatile economice finantate de masura M5/6A.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi servicii nonagricole in mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri. Sprijinul va fi acordat in doua transe de
plata.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la indeplinirea
obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri propus in cadrul proiectului. Toate cheltuielile
propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si capitalizarea intreprinderii si
activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat, pot fi
eligibile, indiferent de natura acestora.
Lista codurilor CAEN aferenta activitatilor/actiunilor care pot fi sustinute in cadrul
prezentei masuri va fi detaliata in Ghidul Solicitantului.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente
activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din
Economia Nationala.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri;
- Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul GAL Naparis;
- Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la data notificarii
de primire a sprijinului.
Continutul Planului de Afaceri va fi detaliat in Ghidul Solicitantului.
8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi utilizate in stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Numar de locuri de munca create;
- Solicitantul a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si isi diversifica
activitatea in sectorul non-agricol;
- Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Proiecte care prevad in Planul de Afaceri productie comercializata sau activitati prestate
intr-un procent de peste 35% din valoarea primei transe de plata. Verificarea acestui criteriu
se realizeaza in baza prognozelor din Planul de Afaceri.
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste 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
Cuantumul sprijinului este de 40.000 de Euro/proiect
Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale se va acorda, sub forma de
prima, in doua transe astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului
de afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare.
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.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, daca va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 5
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 200.000
Numar de locuri de munca create: 4

