
Masura M5 / 6A – Dezvoltarea sectorului non-agricol 

Denumirea Masurii:  Dezvoltarea sectorului non-agricol 

Codul masurii M5 / 6A 

Tipul masurii: 

 

                X         INVESTITII 

           SERVICII 

           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 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL 

RAZIM, prin cresterea numarului activitatilor non-

agricole desfasurate si dezvoltarea si diversificarea 

celor existente, va conduce la cresterea numarului de 

locuri de munca si la cresterea veniturilor populatiei. 

Masura raspunde in mod direct nevoilor identificate in 

teritoriu privind privind necesitatea diversificarii 

economiei rurale, lipsa valorificarii potentialului 

natural al teritoriului, lipsa infrastructurii si a 

serviciilor medicale,  necesitatea crearii de noi locuri 

de munca, necesitatea cresterii veniturilor populatiei 

rurale si a nivelului de trai, la scaderea saraciei si 

contracararea discrepantei dintre rural si urban. 

Obiectivul de dezvoltare 

rurala, conform cu 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 

Obiectiv specific local al 

masurii:  

Masura vizeaza dezvoltarea economiei rurale, prin 

diversificarea activitatilor non-agricole, conducand 

astfel la cresterea numarului de lcouri de munca si la 

scaderea saraciei.  

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 

Masura corespunde 

obiectivelor art. ______ din 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Art. 19, al. (1), lit. b) 

Masura contribuie la 

Domeniul de interventie 

6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii si dezvoltarii 

de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de 

munca 

Masura contribuie la 

obiectivele transversale 

ale Reg (UE) 1305/2013: 

Inovare: Masura sprijina dezvoltarea activitatilor non-

agricole: servicii destinate populatiei care nu exista 

la nivelul teritoriului, precum si activitati de 

productie care promoveaza tehnici noi si inovatoare 

de prelucrare a materiei prime locale.  

Complementaritate cu alte 

masuri din SDL 

- 



Sinergia cu alte masuri din 

SDL 

Contribuie impreuna cu Masurile M4/6A, M6/6B, 

M7/6B la realizarea Prioritatii strategice 6 - 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si 

a dezvoltarii  economice in zonele rurale 

Valoarea adaugata a 

masurii 

Masura contribuie la dezvoltarea activităților 

neagricole existente in teritoriul GAL RAZIM si la 

creșterea veniturilor populației rurale, prin crearea 

de noi locuri de munca. Diversificarea economiei 

locale prin practicarea de activitati non-agricole duce 

astfel la reducerea diferențelor dintre mediul rural și 

urban si la scaderea fenomenului migratiei. Masura 

contribuie in mod direct la promovarea produselor si 

materiei prime locale. 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003;  

R (UE) nr. 1407/2013; Comunicarea Comisiei nr. 

2008/C155/02;  

Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02;  

Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat 

pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor 

aflate în dificultate;  

OUG nr. 44/2008;  

OUG nr. 142/2008  

Beneficiari 

directi/indirecti (grup 

tinta): 

Beneficiari directi: 

 micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole 

mici existente și nou înființate din spațiul rural; 

 fermieri sau membrii unor gospodării agricole care 

își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități non-agricole în zona 

rurală în cadrul întreprinderii deja existente 

încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi 

mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecti: 

Populatia rurala 

Persoanele din categoria populatiei active aflate in 

cautarea unui loc de munca 

Tip de sprijin (conform art. 

67 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite 

efectiv 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii 

bancare corespunzatoare procentului de 100% din 

valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si 

art. 63 ale R. (UE) nr. 1305/2013 

Tipuri de actiuni eligibile si 

neeligibile 

I. Investitii pentru producerea si comercializarea 

produselor non-agricole, cum ar fi:  

- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, 

articole de marochinărie, articole de hârtie și 

carton; 

- fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 



- industrie metalurgică, fabricare construcții 

metalice, mașini, utilaje și echipamente; 

- fabricare produse electrice, electronice; 

- producerea de produse electrice, electronice, 

si metalice, masini, utilaje si echipamente, 

productia de carton; 

- investitii pentru productia de combustibil din 

biomasa (ex. Fabricare de peleti si brichete) in 

vederea comercializarii; 

Investitii legate de furnizarea seriviciilor medicale. 

Investitii in activitati turistice: servicii de 

agroturism, servicii turistice, servicii de agreement 

si alimentatie publica (restaurant) 

Cheltuieli eligibile specifice: 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea și 

dotarea clădirilor; 

 Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în 

leasing de utilaje, instalații și echipamente noi; 

 Investiții intangibile (achiziționarea sau 

dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci); 

 Înființarea și modernizarea de firme de profil non-

agricol; 

 Construcția, extinderea și/sau modernizarea și 

dotarea agropensiunilor; 

Nu sunt eligibile achizițiile de utilaje agricole și 

echipamente second-hand. 

Actiuni neeligibile: 

Prestarea de servicii agricole 

Productia de electricitate din biomasa ca si activitate 

economica 

Conditii de eligibilitate  Solicitantul trebuie să se încadreze în 

categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin 

unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

 Pentru activitatile de agroturism, servicii 

turistice, servicii de agreement si alimentatie publica 

(restaurant) solicitantul va face dovada apartenentiei 

la o asociatie locala  de promovare a turismului in 

teritoriul GAL RAZIM sau va depune o declaratie pe 

proprie raspundere ca pana la finalizarea investitiei va 

adera la o asociatie locala de promovare a turismului 

in teritoriul GAL RAZIM. 

 Sediu social si punctul/punctele de lucru 

trebuie a fie situate in teritoriul GAL RAZIM, iar 

activitatea sa fie desfasurata in teritoriul GAL RAZIM; 



 Solicitantul trebuie să demonstreze 

capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să 

fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații 

tehnico-economice; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate 

în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de 

stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor 

în dificultate; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a 

impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului 

Criterii de selectie CS.1. Vor fi selectate proiectele care sprijina 

diversificarea activității agricole a fermelor 

existente, către activități neagricole. 

CS.2. Vor fi selectate proiectele care includ activitati 

de productie.  

CS.3. Vor fi selectate proiectele care include investitii 

legate de furnizarea de servicii medicale. 

CS.4. Vor fi selectate cu prioritate proiectele de 

productie care includ activitati asimilate codurilor 

CAEN 2041, 2042, 2053, 2120, 1629, 2229, 2222. 

CS.5. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care 

includ activitati de agroturism, servicii turistice, 

servicii de agreement si alimentatie publica 

(restaurant) 

Sume aplicabile si rata 

sprijinului 

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile 

R(CE) 1407/2013 cu privire la sprijinul de  minimis si 

nu va depasi 200.000 euro /beneficiar pe 3 ani fiscali. 

Valoarea maxima eligibila este de 200.000 euro  

/proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 

90% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru 

activitatile generatoare de venit. 

Indicatori de monitorizare Indicator de monitorizare Leader 

2 locuri de munca create  

Indicator de monitorizare  local:  

2 proiecte sprijinite, din care 1 proiect sprijinit intr-

o activitate de productie  

Cheltuiala publica totala: 210.000 Euro 

 


