
 

FIȘA MĂSURII M06/6A 

SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI CU ACTIVITĂŢII NEAGRICOLE   

 

Denumirea măsurii –SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI CU ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE   

CODUL Măsurii -  M06/6A 

□ INVESTITII 
□ SERVICII 

                   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  

Măsura îţi propune să creeze noi locuri de muncă în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului şi să 

încurajeze stimularea de iniţiative de tip start-up venind în întâmpinarea nevoilor de 

susţinere financiară a întreprinzătorilor din domeniul neagricol.Un rol important în cadrul 

acestei măsuri le revine tinerilor care vor fi încurajaţi să acceseze fonduri din cadrul 

acestei măsuri şi astfel vă scădea riscul de migraţie spre alte ţări. Un procent semnificativ 

de tineri, respectiv  40% din forţa de muncă sub 40 de ani lucrează în firme de procesare a 

produselor agricole din Germania. Este importantă existenţa acestei măsuri în cadrul 

strategiei de dezvoltare a teritoriului care a reieşit din analiza diagnostic, Analiza SWOT şi 

din întâlnirile şi dezbaterile organizate în cadrul animării teritoriului, deoarece mulţi tineri 

care lucrează deja în străinătate au posibilitatea să acceseze fonduri europene pentru a-şi 

dezvolta o afacere în domeniul ne-agricol în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. Dezvoltarea 

afacerilor la scară mică este sursă importantă de locuri de muncă/obținere de venituri 

pentru populația din zona GAL Mărginimea Sibiului. Astfel pe teritoriul GAL Mărginimea 

Sibiului sunt înmatriculate și își desfășoară activitatea un număr de 245 IMM-uri cu specific 

non-agricol din totalul de 375 IMM-uri active, ceea ce denotă o pondere mare a celor 

implicate în desfășurarea activităților de industrie, servicii și turism rural, în special în 

turismu rural. Privind infrastructura de turism, capacitatea de cazare a înregistrat o 

creștere de 123% în 2015 față de 2012, agropensiunile deținând 35% din capacitatea totală. 

Cu toate acestea, turismul din zonă nu are un nivel de dezvoltare la standarde europene în 

ceea ce privește infrastructura de suport și servicii, în special cele de agrement. Teritoriul 

GAL Mărginimea Sibiului a devenit în anul 2015 Destinaţie Europeană de Excelenţă în Turism 

şi gastronomie locală, Destinaţie EDEN a Comisiei Europene ceea ce înseamnă noi exigenţe 

şi standarde ridicate în toate domeniile şi acesta este şi motivul pentru care se va susţine 

în mod prioritar sectorul turistic, respectiv dezvoltarea de agro-pensiuni, meşteşuguri, 

activităţi recreaţionale, etc. Având în vedere acest lucru, se va încuraja în cadrul acestei 

Măsuri M06/6A Sprijin demararea de afaceri cu activităţi neagricole, în special pentru 

beneficiarii tineri care au lucrat în străinătate, ei venind cu un capital uman de altă 

factură, cu calificări superioare, şi cu un nivel de cunoştinţe practice de actualitate, 

datorită experienţei acumulate în munca din străinătate.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:  

i) Favorizarea competitivităţii agriculturii  

Obiectiv(e) specific(e) al(e) Măsurii:  

- Încurajarea şi sprijinirea spiritului antrepenorial şi diversificării economiei locale 

Măsura contribuie la Prioritatea 6 – 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 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă. 

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

MEDIU ŞI CLIMĂ 

Obiective transversale:  

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul 

non-agricol a know-how-ului în ceea ce privește infrastructura silvică și agricolă 

Mediu si clima – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura  06/6A - sprijin pentru demararea de afaceri cu activităţi neagricole cu Măsurile:  

M01/2A – Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole şi unităţi de procesare şi cu 

Măsura 02/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici  

Măsura este complementară cu Măsurile:  M01/2A  şi cu Măsura M02/2B deoarece fermierii 

sunt beneficiarii celor doua măsuri şi aceştia sunt încurajaţi prin criteriile de selecţie să-şi 

diversifice activitatea în domeniul non-agricol, contribuind astfel la generarea de noi locuri 

de muncă. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultan şi 

orientat spre îndeplinirea aceloraşi priorităţi şi obiective din strategia de dezvoltare locală 

cu M07/6A-Afaceri rurale non-agricole, M08/6B-Îmbunătăţirea infrastructurii şi a servicilor 

pentru populaţie, M9/6B-Conservarea şi promovarea patrimoniului, M10/6B-Investiţii în 

infrastructura socială şi integrarea minorităţilor  

          2.  Valoarea adăugată a măsurii 

Teritoriul GAL Mărginimea Sibiului a devenit în anul 2015 Destinaţie Europeană de Excelenţă 

în Turism şi gastronomie locală, Destinatie EDEN a Comisiei Europene, ceea ce înseamnă noi 

exigenţe şi standarde ridicate în toate domeniile şi acesta este şi motivul pentru care se va 

susţine în mod prioritar sectorul turistic, respectiv dezvoltarea de agro-pensiuni, 

meşteşuguri, activităţi recreaţionale etc. şi de asemenea se va recomanda respectarea 

arhitecturii locale atât pentru reabilitarea construcţiilor existente cât şi pentru 

construcţiile noi. Această recomandare nu este valabilă boar pentru investiţiile din 

domeniul turismului ci şi pentru investiţii în toate domeniile non-agricole. Toate investiţiile 

ce vor fi realizate în cadrul Măsurii M06/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu 

activităţi neagricole vor respecta Regulamentul Local de Urbanism din localitatea/ 

localităţile unde se realizează și "Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul 

rural în zona Mărginimii Sibiului", ce va fi elaborat de OAR în parteneriat cu GAL Mărginimea 

Sibiului; 

         3.Trimiteri la alte acte legislative  

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul activitatilor non-agricole prevăzute în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

Legislaţia europena:Regulamentele (UE): nr. 1303/2013, nr. 1305/2013, nr. 807/2014, nr. 

808/2014, Recomandarea 2003/361/CE 

         4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care îşi diversifică activitatea prin 

înfiinţarea unei activităţi non-agricole în spaţiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice 

neautorizate nu sunt eligibile; 



-Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun 

activităţi non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru 

sprijin; 

-Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de 

finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în 

momentul depunerii acesteia (start-ups); 

Beneficiari indirecți: 

-Comunităţile locale din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

         5.Tip de sprijin 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanţarea de noi activităţi non-

agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.Sprijinul public nerambursabilva 

respecta prevederile R(CE)nr. 1407/2013cu privire la sprijinul de minimis şi nu va depăşi 

200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

         6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

Sunt eligibile toate tipurile de operaţiuni care sunt în concordanţă cu regulile generale din 

Regulamentele Europene. Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute în Planul de 

Afaceri (PA. Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea 

întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi 

eligibile, indiferent de natura acestora. 

Acțiuni neeligibile: Nu sunt eligibile investiţiile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente 

agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea 

Activităţilor din Economia Naţională, precum şi producerea şi comercializarea produselor 

din Anexa I din Tratat. 

Nota: Operatiunile,respectiv actiunile eligibile si neeligibile trebuie sa respecte conditiile 

generale de eligibilitate prevazute de cel putin urmatoarele documente/acte normative: 

prevederile HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cap 8.1 din PNDR, art. 

65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 13 Reg. 

807/2014 si alte prevedei din PNDR. 

         7.  Condiții de eligibilitate 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

-Proiectul trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite 

prin măsură și Sediul social şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spaţiul 

rural iar activitatea va fi desfăşurată în spaţiul teritoriul GAL Marginimea Sibiului; 

-Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului şi trebuie sa fie finalizată în cel mult 3 ani de la data 

Deciziei de acordare a sprijinului. 

-Solicitantul trebuie să se angajeze ca va asigura intretinerea si mentenanta investitiei pe o 

perioada de 5 ani 

Alte angajamente- Înaintea solicitării celei de-a doua tranşe de plată, solicitantul face 

dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin producţia comercializată sau prin 

activităţile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranşe de plată (cerinţa 

va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

         8.  Criterii de selecție 

-Diversificarea activităţii agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 

activităţi non-agricole 



-Prioritizarea sectoarelor cu potenţial de creştere, respectiv agroturism, activităţi 

recreaţionale, meşteşuguri şi producţie 

-Prioritizarea activităţilor agroturistice desfăşurate în zonele desemnate ca destinaţii 

agroturistice/arii naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 

-Nivelul de calificare/experienţa în domeniul investiţiei prin proiect 

-Crearea de locuri de muncă, constituirea de PFA poate fi luată în considerare la 

cuantificarea locurilor de muncă nou create 

-Includerea în planul de afaceri a cel puţin unei activităţi de marketing 

-Domicilul administratorului/asociatului majoritar al solicitantului se află în teritoriul GAL  

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului şi documentele pentru fiecare Măsură și va respecta 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 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

        9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

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

până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii 

medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism. Proiectele selectate care primesc cuantumul 

sprijinului nerambursabil de 50.000 de euro/proiect vor reprezenta cea mai mare pondere 

a proiectelor. Autoritatea de Management va monitoriza respectarea acestui principiu după 

încheierea fiecărei secţiuni anuale de contractare.  In cazul in care după doi ani acest 

principiu nu este respectat, lista activităţilor  sau intensitatea sprijinului vor fi reanalizate. 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă 

de primă, în două tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de 

finanţare și 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăşi cinci ani de la semnarea deciziei de finanţare. Sprijinul 

public nerambursabilva respecta prevederile R(CE)nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Perioada de 

implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani şi include controlul 

implementării corecte precum şi plata ultimei tranşe. Valoarea totala a sprijinului în cadrul 

a Planului de finanțare este de 450.000 euro. 

          10. Indicatori de monitorizare 

-Număr de locuri de muncă create: 3 

-Cheltuiala publica totala:190.000 euro 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


