
 

Denumirea măsurii Sprijin pentru înființarea de activități neagricole 

Codul măsurii Măsura  M5/6A 

Tipul măsurii    SERVICII  

  SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

În cadrul acestei sub-măsuri se va acorda sprijin prin Instrumentul de Redresare al Uniunii 

Europene (EURI), în baza Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020.  

Măsura M5/6A  Sprijin pentru înființarea de activități neagricole vine ca răspuns la nevoia 

de dezvoltare și diversificare a activităților non-agricole din mediul rural. Existența 

sectorului privat în mediul rural, care de cele mai multe ori este puțin evidențiat în 

comunele sărace, dar mai dezvoltat în comunele cu indicele IDUL mai mare de 55 de 

puncte, se evidențiază de cele mai multe ori prin turism sau servicii. Micile întreprinderi 

necesită un sprijin suplimentar pentru a contribui la economia din mediul rural prin 

crearea de noi locuri de muncă pentru populație și indirect la creșterea atractivității a 

mediului rural, fapt care ar încetini procesul de migrație spre urban al tinerilor. 

De asemenea, contribuind la obiectivele EURI de redresare economică reziliență, durabilă și 

digitală care contracarează în același timp efectele crizei provocate de COVID-19 asupra 

dezvoltării rurale, sunt prioritizate activitățile de digitalizare la nivelul afacerilor, activitățile de 

protecția mediului, precum și serviciile medicale. 

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

Analiza SWOT a teritoriului GAL „Someș-Nadăș” evidențiază 

o prezență scăzută a IMM în comunele cu IDUL mai mic de 55 

de puncte ceea ce semnifică gradul redus de prosperitate 

economică, un potențial meșteșugăresc nevalorificat, 

prezența unor resurse locale deosebite, dar nevalorificate 

îndeajuns, care pot să constituie elemente identitare pentru 

teritoriu (Piatra de Viștea, Nisipurile caolinoase și silicioase, 

apa de izvor din Topa-Mică, Spitalul Polaris etc.) ș.a.m.d. De 

asemenea, nevoia de sprijin a acestor actori privați este 

evidentă și necesară în asigurarea unei dezvoltări economice 

echilibrate și potrivite pentru teritoriul GAL. Creșterea 

capacității de producție în sectorul non-agricol, precum 

sprijinul în inovare și eficientizare a activității facilitează 

crearea de noi locuri de muncă, evitarea situațiilor de risc 

în ceea ce privește accesul pe piață al produselor non-

agricole, stabilitate în situațiile de creștere a taxelor etc. 



Proximitatea și poziția față de Municipiul Cluj-Napoca 

permit ca toate aceste microîntreprinderi să poată răspunde 

nevoilor adresate de locuitorii din mediul urban, fapt care 

ar duce la creșterea atractivității zonei și la înmulțirea 

numărului de investiții datorită resurselor identificate pe 

teritoriul GAL. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al Reg 

(UE) 1305/2013 

iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea si 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

O1. Creșterea competitivității microîntreprinderilor 

agricole și non-agricole și dezvoltarea spiritului asociativ în 

teritoriul GAL Someș-Nadăș 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor art.19 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Articolul19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor, alin. 1, lit. a (ii). 

1.6. Contribuția la 

domeniile de intervenție 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă  

1.7. Contribuția la 

obiectivele transversale 

ale Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura poate să contribuie la toate obiectivele 

transversale ale Reg. (UE) 1305/2013, respectiv inovare, 

climă și mediu, prin această măsură existând posibilitatea 

de a realiza proiecte prin care să fie utilizate resurse 

regenerabile de producere a energiei, folosind tehnologii 

prietenoaste cu mediul înconjurător. 

1.8. Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

Din prisma beneficiarilor direcți și indirecți, Măsura M5/6A 

este complementară cu următoarele măsuri: 

- M4/3A Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL 

Someș-Nadăș; 

- M6/2A Investiții în active fizice agricole. 

1.9. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Din prisma priorităților la care contribuie, măsura este 

sinergică cu următoarele măsuri: 

- M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru 

comunitatea din teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

- M2/6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în 

teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

- M3/6B Dezvoltare durabilă și protecția mediului; 

- M7/6B Afirmarea și promovarea valorilor și identității 

locale în teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

- M8/6B Turism cultural și de agrement. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

- Stimularea activităților economice neagricole în mediul rural 

- Dezvoltarea identității locale prin investițiile turistice 

- Încurajarea dezvoltării serviciilor de bază pentru populație 



- Crearea de noi locuri de muncă 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația UE 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii. 

R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis 

Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul 

CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; 

Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a 

ratelor de referință și de actualizare. 

Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea 

întreprinderilor aflate în dificultate 

REGULAMENTUL (UE) 2020/2094 AL CONSILIULUI din 14 decembrie 2020 de instituire a 
unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma 
crizei provocate de COVID-19. 
Regulamentul (UE) 2220/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 

stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA 

în anii 2021 și 2022 și de modificare a Reg. (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) 

nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 

2021 și 2022 și a Reg. (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea 

unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022. 

Legislația națională 

Ordonanța de urgenta nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale 

modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 566/2004 – Legea cooperației agricole, cu completările și modificările 

ulterioare 

Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național, cu modificările și completările ulterioare. 
Legea nr. 31/1990  societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 

mici şi mijlocii,  cu modificările și completările ulterioare. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți - micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici 

existente și nou înființate din spațiul rural (beneficiari 

indirecți și în cadrul M4/3A și direcți în cadrul M6/2A); 

- 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 direcți și în 

cadrul M4/3A și M6/2A) 

 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

Persoanele din categoria populației active aflate în 

căutarea unui loc de muncă (beneficiari indirecți și în 

cadrul  M6/2A); 



 Turiști care pot beneficia de o diversificare a serviciilor 

IMM 

Clienți ai unor microîntreprinderi existente în teritoriul 

GAL „Someș-Nadăș” 

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013)  

• Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi 

activități non-agricole în teritoriul GAL Someș-Nadăș pe baza unui plan de afaceri 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole Activități de 

producție, cum ar fi: 

- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 

hărtie și carton; 

- fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

- activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

- industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 

- fabricare produse electrice, electronice, 

- producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 

echipamente, producția de carton etc; 

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: 

- Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.) 

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

- Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; 

- Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

- Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 

- Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

- Servicii tehnice, administrative, etc; 

- Servicii de publicitate și producții media; 

- Servicii tipografice; 

- Alte servicii destinate populației din teritoriul GAL Someș-Nadăș; 

Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, 

proiecte de activități de agrement; Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip 

camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație 

publică, inclusiv punct gastronomic local); 

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 

brichete) în vederea comercializării. 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

- Prestarea de servicii agricole; 

- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat (TFUE); 

- Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 

7. Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite 

prin măsură; 



- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul 

GAL. 

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 
unei documentații tehnico-economice; Solicitantul trebuie să prezinte un plan de 
afaceri; 

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului. 

- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în 

dificultate; 

- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin 

activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată 

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

8. Criterii de selecție 

- Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului;  

-  Domeniul de activitate propus prin proiect; 

- Indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) din SDL;  

• Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei 
agricole către activități non agricole; 
• Principiul prioritizării activităților de producție; 
• Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar - 
veterinare); 
• Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea 
mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității; 
• Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția 
mediului; 
• Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția 
înființării/modernizării/extinderii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri) și/sau de 
agrement și/sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat; 
• Principiul  accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au  

beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și 

măsură similară din 19.2); 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

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. 
Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele eligibile va fi de 50.000 45.070,54 de 
euro/proiect, aferent perioadei de tranziție si provenit din EURI. Sprijinul financiar va 
fi acordat sub formă de primă, în două tranșe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  

• 30% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 
planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare; 

Dacă este cazul, pentru sesiunile care vor fi lansate din 2019, durata de implementare va 
fi mai mică de 5 ani. Durata de execuție se va micșora, încât să nu depășească 31.12.2023. 
Beneficiarul va avea obligația să depună ultima cerere de plată cel târziu până în data de 
30.09.2023.  
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani și include controlul 
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 
Cea de-a doua tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025. 
Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a planului de afaceri. 



10. Indicatori de monitorizare 

Numărul locurilor de muncă create  ( 14); 

Numărul de servicii și de produse nou create (un produs/serviciu); 

Numărul de entități economice sprijinite (5 unități). 

 

  


