FIȘA MĂSURII
Înfiinţarea întreprinderilor neagricole - M5/6A
Tipul măsurii:
• SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia și a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale și a complementarităţii cu alte măsuri din SDL:
În analiza SWOT a GAL LEAER ”Csík” apar, ca și puncte tari cunoştinţele legate de meseriile
tradiţionale precum și de prelucrarea materiilor prime locale - a lemnului, a cânepii, a lânii,
existenţa în zonă a produselor de calitate, arta populară, moştenirea culturală vie, izvoarele
de apă minerală, îmbutelierea apei minerale, abundenţă în fructe de pădure, plante
medicinale, numărul mare de gospodării de subzistenţă sau semi-subzistenţă (elementul
social și de mediu al competitivităţii), precum și existenţa clădirilor (în proprietate publică
sau privată) potrivite pentru schimbarea funcţiei, inclusiv pentru activităţi economice.
Sunt identificate numeroase puncte slabe precum migrarea tinerilor la oraşe sau în
străinătate, lipsa spiritului antreprenorial şi a modului de trai activ, nivelul scăzut al
marketingului produselor şi locurilor, numărul de întreprinderi sub media pe ţară, lipsa
mentalităţii antreprenoriale, lipsa locurilor de muncă, mai ales pentru populaţia fără nici o
calificare, slaba valorificare a resurselor teritoriului, lipsa de capital, industria de
prelucrare precară, numărul relativ mic de operatori de turism, nivelul calitativ al serviciilor
relativ scăzut, precum și slaba exploatare a resurselor de energie regenerabilă.
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
teritoriul LEADER prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi
neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri). Măsura contribuie la
ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei
din teritoriul LEADER, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea
sărăciei şi la combaterea excluderii sociale.
Obiectivul de dezvoltare rurală este:obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităţilor rurale, inclusiv crearea și menţinerea de locuri de muncă,
conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie.
Obiective specifice ale măsurii sunt:
 Diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei şi diminuarea
sărăciei;
 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice;
 Crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER;
 Încurajarea menţinerii și dezvoltării activităţilor meșteșugărești tradiţionale;
 Integrarea întreprinderilor și legăturile intersectoriale la nivel local (vor fi încurajate
proiectele care reunesc agricultura și turismul rural prin promovarea turismului durabilși
responsabil în teritoriul LEADER, a patrimoniului natural și cultural, precum și investiţiile
în materie de energie din surse regenerabile).
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Măsura contribuie la prioritatea P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale,prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor
alineatul 1, punctul (ii) al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie: 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:
 sprijinirea investiţiilor, care contribuie la creșterea valorii adăugate a produselor;
 facilitarea valorificării resurselor locale;
 contribuţia la dezvoltarea serviciilor în teritoriul LEADER;
 sprijinirea entităţilor care sunt/vor fi incluse în centrele comunitare multifuncţionale;
 diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea înfiinţării
întreprinderilor din spaţiul LEADER;
 crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, și a
serviciilor de bază;
 creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a
tinerilor;
 diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad
ridicat de integrare socio-economică teritorială;
 prin asigurarea vizitabilităţii proiectele vor contribui la realizarea caracterului inovativ
de diseminare.
Protecţia mediului:
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 și/sau
utilizare a energiei din surse regenerabile.
Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: Măsura este complementară cu
măsura M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale, deoarece casele/șurele renovate/salvate prin
măsura M10/6BOcrotirea moștenirii rurale vor putea fi folosite de întreprinderi înfiinţate
prin această măsură în scopuri turistice, pentru sedii ale întreprinderilor, ateliere de
manufactură, pentru folosirea resurselor locale, M9/6B Sprijinirea înfiinţării centrelor
comunitare multifuncţionale, prin sprijinirea entităţilor care sunt/vor fi incluse în centrele
comunitare multifuncţionale,precum și măsura M7/6A Investiţii pentru ocuparea grupurilor
marginalizate, oferind posibilitatea înfiinţării și funcţionării pe termen lung a
întreprinderilor sociale.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura se poate aplica sinergic cu măsurile:
 M6/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole;
 M7/6A Investiţii pentru ocuparea grupurilor marginalizate;
 M8/6B Dezvoltarea armonioasă a spaţiului rural;
 M9/6B Sprijinirea înfiinţării centrelor comunitare multifuncţionale;
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M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale;
M11/6B Îmbunătăţirea infrastructurii și dezvoltarea societăţii civile, contribuind la
îndeplinirea P6.

2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
 stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau
pentru alte activităţi economice neagricole din teritoriul GAL;
 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
 realizarea unei dezvoltări bazate pe resursele endogene;
 diversificarea ofertei turistice;
 crearea de noi locuri de muncă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţie UE
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Legislaţie Naţională
Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de
cătrepersoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
cumodificările și completările ulterioare;
PNDR 2014-2020.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiarii direcţi sunt:
 Micro-întreprinderi care își propun activităţi neagricole, pe care nu le-au mai efectuat
până la data aplicării pentru sprijin;
 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de
finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activităţi până
în momentul depunerii acesteia;
 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activităţi neagricole,
autorizaţi cu statut minim de persoană fizică autorizată.
Beneficiarii indirecţi sunt:
 Agenţi economici, instituţii publice, populaţia, beneficiari ai bunurilor și serviciilor
obţinute prin activităţile economice finanţate de această măsură;
 Consumatorii din teritoriu și din regiune;
 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă.
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanţarea înfiinţării de noi
activităţi neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri.
Cerinţele minime al planului de afaceri:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Situaţia economica iniţială a beneficiarului;
Activităţile previzionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de
afaceri;
Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activităţii neagricole;
Planul de afaceri nu poate să cuprindă alte acţiuni, în afara celor specifice prezentei
măsuri;
Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri;
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la
data deciziei de acordare a ajutorului;
Acordarea celei de-a doua tranșe este conditionată de implementarea corectă a
obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri;
În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima transă, proporţional în
raport cu obiectivele realizate.

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul
Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri şi activităţile relevante
pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de
natura acestora.
7. Condiţii de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul LEADER
”Csík” iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul LEADER ”Csík”;
• În cazul proiectelor de construcţii încă din faza de proiectare va fi obligatorie
consultarea prealabilă a comisiei arhitecţilor al GAL LEADER ”Csík”;
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la
data deciziei de acordare a sprijinului;
• Înregistrarea codului CAEN specific al activităţii în termen de 3 luni de la data
semnăriicontractului de finanţare;
• Implementarea planului de afaceri cel târziu până la sfârșitul anului 4;
• Solicitantul, prin Planul de afaceri, trebuie să creeze un loc de muncă cu normă întreagă.
Constituirea de PFA sau ÎI este constituire de loc de muncă.
• Domeniul de activitate al beneficiarului se regăsește în Lista Codurilor CAEN eligibile
atașate la Apelul de selecţie, întocmit conform analizei SWOT a SDL, a ideilor de
proiecte adunate în perioada de animare, și a punctului de vedere a diferiţilor actori al
zonei LEADER Csík (de exemplu turismul rural, în toate formele sale, precum și serviciile
de agrement, reţele TDM, întreprinderi sociale și cooperative, meșteșuguri tradiţionale,
etc.).
8. Criterii de selecţie
 Utilizarea energiei din surse regenerabile;
 Proiecte care provin din satele care aparţin comunelor;
 Proiecte care își asumă aderarea la sisteme de calitate (ex: clasificarea locurilor de
cazare în mediul rural);
 Proiecte care folosesc resurse locale;
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 Entităţi care vor fi incluse în centrele comunitare multifuncţionale;
 Solicitantul își asumă asigurarea vizitabilităţii investiţiei;
 Proiecte care contribuie la dezvoltarea serviciilor în teritoriul LEADER.
Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg.
(UE) nr. 1305/2013 în ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare
a resurselor financiare și direcţionarea măsurilor în conformitate cu priorităţile Uniunii în
materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de maxim 40.000 euro/proiect.
Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 4 ani, astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;
 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului
de afaceri.
Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea conformităţii și a
investiţiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri, dar nu mai devreme de al doilea an
din Planul de afaceri.
10. Indicatori de monitorizare
Domenii de
Indicator de monitorizare
intervenţie
6A
Număr de locuri de muncă nou create
specific
Cheltuieli publice totale (Euro)
specific

Număr de beneficiari sprijiniţi

Valoare
(2023)
3

ţintă

200.000
5
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