
FIȘA MĂSURII :    M6/6A- SPRIJIN PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR NEAGRICOLE 
DIN GAL ECB 
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 

  
Prin obiectivele vizate, măsura își propune să contribuie la dezvoltarea socio-economică  
echilibrată a teritoriului prin  creșterea interesului locuitorilor de a se dezvolta din punct 
de vedere profesional în teritoriul GAL și sprijinirea inițiativelor acestora de investi în 
sectorul de servicii non-agricole. 
 Având în vedere specificul  economiei locale marcat în preponderență de activitățile 
agricole de autoconsum,  sprijinirea  demarării  activităţilor  neagricole joacă un important 
rol socio-economic pentru teritoriu. Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi 
oportunităţile reduse de angajare în alte sectoare economice au condus la instaurarea unui 
decalaj între zonele urbane şi cele rurale, o mare parte a populaţiei din teritoriu  aflându-
se în risc de sărăcie şi excluziune socială, fapt evidențiat în analiza diagnostic și analiza 
SWOT.Una din caracteristicile socio-economice comune existente la nivelul localităților din 
teritoriu Asociației GAL ECB  este lipsa sau slaba dezvoltarea  a serviciilor non-agricole. 
Măsura  va răspunde următoarelor nevoi identificate  în teritoriu: nevoia  crearea de noi 
oportunităţi de venituri în sectoarele non-agricole, crearea de noi locuri de muncă, 
dezvoltarea antreprenoriatului rural în scopul reducerii sărăciei și a creșterii atractivității 
teritoriului prin diversificarea economiei locale, creşterea numărului de microîntreprinderi 
şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol. 
 
Obiectivul de dezvoltare rurală: III)” Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”  ale 
art. 4 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Obiective specifice ale măsurii (locale):  
-Facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări 
economice durabile, crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei în spațiul rural. 
-crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau 
membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, 
acordându-se prioritate sectoarelor de servicii, mestesuguri si manufactura. 
Măsura contribuie la P6  „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale”, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Măsura corespunde obiectivelor art.19 „ Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” 
din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) „ Facilitarea diversificării, a înființări 
și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă” prevăzut la 
art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
Măsura contribuie la obiectivele transversale (mediu si clima, inovare) în conformitate 
cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriu prin activităţile 



economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin 
crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. 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. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6A este complementară cu  
-măsura M1/1C, deoarece beneficiarii indirecti ai masurii M6/6A pot fi beneficiari indirecti 
ai masurii M1/1C  
-masurile M7/6B si M8/6B, deoarece beneficiarii directi ai masurii M6/6A pot fi beneficiari 
indirecti ai celorlalte doua masuri 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M6/6A  este sinergică cu : 
-Măsura M1/1C din SDL intrucat cea din urma contribuie la toate cele 6 prioritati. 
-Masurile M5/6A, M7/6B si M8/6B deoarece toate contribuie la realizarea prioritatii P6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
Valoarea adaugata a masurii derivă din obiectivele acesteia privind  creșterea  numarului 
de  întreprinderi  în teritoriul Asociației GAL  ECB.  Impactul, crearea, diversificarea  şi 
menţinerea de locuri de  muncă sustenabile, înfiinţarea şi consolidarea afacerilor, 
serviciile şi activităţile care generează locuri de muncă şi un venit suplimentar vor duce la 
îmbunătăţirea standardelor de viaţă  a locuitorilor din teritoriu. 
Valoarea adăugată poate fi evidențiată inclusiv prin intermediul condițiilor specifice de 
selecție, care prioritizează dezvoltarea antreprenoriatului rural, cu precărede a dezvoltării 
serviciilor non-agricole, stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din 
analiza diagnostic a teritoriului. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Ordonanță de Urgență nr.44/2008 Ordonanța 
de Urgență nr. 142/2008, Reg. (UE) 1305/2013, Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional 
de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi 
de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 
-Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 
-înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată.  
-Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 
activități non-agricole, pe care 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); 
-Persoane fizice autorizate / Intreprinderi Individuale; 
-Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
Beneficiari indirecti   
Cetatenti din teritoriu GAL ECB. 

5. Tip de sprijin 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-
agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri conform art. 67 din Reg. (UE) 
nr.1303/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 



Servicii (ex: reparații: mașini, unelte, obiecte casnice, calculatoare; consultanță, 
contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 
servicii de ingrijire  personala : coafor, frizerie, manichiura,s.a; activitati mestesugaresti, 
manufactura, croitorie, cizmarie, alte servicii destinate populației din spațiul rural). 
 Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin măsura M6/6A trebuie să 
se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii  ce vor fi detaliate în 
Ghidul solicitantului aferent măsurii. 
        Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor 
din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi 
fişa tehnică a Submasurii  19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016. 
 
Costuri eligibile/neeligibile 
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 
Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA şi activităţile relevante pentru 
implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 
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. 

7. Condiții de eligibilitate 
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
-Obiectivul trebuie să se încadreze în cel tipurile de activități sprijinite prin măsură; 
-Sediul social / punctul de lucru  și activitatea desfășurată vor fi  în teritoriul Asociației 
GAL ECB; 
-Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 
notificării de primire a sprijinului semnarii contractului de finantare. 
-Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor 
neagricole; 
-Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 
activităților comerciale prin producția comercializată / activitățile prestate, în procent de 
minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 
solicitarii celei de-a doua tranșe de plata); 

8. Criterii de selecție conform art.49 din Reg(UE)1305/2013 
-Se prioritizeaza   Planurile de afaceri   ale  fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 
către activități non agricole 
-Se prioritizeaza  sectoarele de  servicii   pentru populația din  teritoriu, 
-Se prioritizeza PA care  prevad  mestesuguri / manufactura, 
-Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit 
în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% 
din valoarea primei tranșe de plată. 
-Principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea a cel puțin un loc de 
muncă cu normă intregă.  
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului va fi de 100%. 
Cuantumul sprijinului  pentru proiectele care au un Plan de afaceri pe  productie este de 
maxim  50.000 de euro/proiect. 
Pentru proiectele  care au Planul de afaceri pentru  servicii valoare maxima este de 30.000 
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euro 
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 (se ia in 
considerare valoarea totala a ajutoarelor de minims acordate in cursul exercitiului 
financiar in cauza si in cursul celor doua exercitii financiare precedente). 
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 150.000 euro 
10.Indicatori de monitorizare 
-Număr de IMM sprijinite. 
-Indicator specific LEADER-crearea de locuri de munca =3 in cadrul acestei masuri. 
Caracterul inovativ al M6/6A este dat de sprijinul acordat care  contribuie la promovarea 
diversificării  activităţilor   nonagricole, la înființarea și dezvoltarea de micro-întreprinderi 
şi întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de venituri 
alternative pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă faţă de 
sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economică durabilă și reducerea 
sărăciei la nivelul comunităților locale. Măsura are ca scop în special, crearea de noi 
activităţi neagricole pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici 
dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural 
care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici, acordându-
se prioritate sectoarelor  de servicii, mestesuguri si manufactura. 
 
 
 
 
 
 
 


