FISA MASURII 4/6A
Denumirea măsurii – "Sprijin pentru investitii in crearea activitatilor de productie si servicii
non agricole"
CODUL Măsurii – M 04/6A
Tipul măsurii:
□ INVESTIȚII
□ SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii
1.1. Justificare și corelare cu analiza:
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul
GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIUprin susţinerea financiară a
întreprinzătorilor care realizează activităţi de productie si servicii neagricole pentru prima dată
(start-up în baza unei documentatii tehnico-economice),sau pentru cei care modernizeză şi/sau
dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la ocuparea unei parţi din excedentul de forţă
de muncă existent prin crearea de noi locuri de munca, diversificarea economiei rurale, creşterea
veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, scăderea sărăciei, conducand la reducerea disparitatilor
dintre rural si urban.
Masura indeplineste criteriile de selectie CS 4.1, CS 4.2, CS 4.4 si CS 4.5
1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013, art.4:
iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă
1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii:
Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice:
• Diversificarea economiei rurale prin activitati de productie si servicii non-agricole, dezvoltarea
economică durabila a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei;
• Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice;
• Crearea a minim 5 noi locuri de muncă;
• Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban.
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale
1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013– Dezvoltarea
exploatatiilor si a intreprinderilor. (1), a, ii – activitati neagricole in zone rurale
1.6. Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:
6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea
de locuri de muncă
1.7. Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
• Inovare - Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide noi oportunităţi şi
posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel
atractivitatea teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU.
• Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea: sprijinul acordat
fermierilor, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru producția și utilizarea surselor
regenerabile de energie, contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice.

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M6/6B: "Sprijin pentru dezvoltarea locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL"
tinteste imbunatatirea nivelului de trai al populatiei locale prin investitii in interes colectiv de care
se bucura si beneficiarii directi IMM-uri ai masurii M04/6A.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: P6 -Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale este realizata prin 3 masuri: M4/6A: "Sprijin pentru investitii
in crearea activitatilor de productie si servicii non-agricole", M 5/6B: " Investitii in infrastructura
sociala care include si minoritatea roma " si M6/6B „Sprijin pentru dezvoltarea locala in interes
colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL ".
2. Valoarea adăugată a măsurii
Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități
economice în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU care sa ofere
oportunitati de diversificare ce nu tin de specificul agricol al zonei, prin:
• Identificarea unor soluții locale inovative pentru problemele existente la nivel local;
• Crearea de noi locuri de muncă;
• Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”;
• Dotarea cu echipamente si utilaje care sa permita desfasurarea activitatilor de productie si
servicii
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou
înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă
şi combaterea sărăciei. 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.Actiunile implementate in teritoriu vor avea un rol deosebit in
intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a unor actiuni de
adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si tehnologii cu emisii
reduse de gaze nocive si identificarea de noi surse de energie regenerabila.Stimularea activităților
de producție si servicii, serviciilor de agro-turism sibaze de agrement va creşte gradul de
atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul urban
în căutarea unor noi oportunități socio-economice.Prin aceasta masura va fi rezolvata problema
lipsei de capital existenta la nivelul teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA
GIURGIU care impiedica dezvoltarea activitatilor non-agricole, eliminandu-se astfel riscul
abandonarii ideilor creative.
Masura indeplineste criteriul de selectie CS 4.1 si CS 4.2
3. Trimiteri la alte acte legislative
• Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentuldelegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003,
• Legislatie nationala: Ordonanţade urgenţă a GuvernuluiRomaniei nr. 44/ 2008
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi*:
• Microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole existente şi nou-înfiinţate (start-up) din
teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU.
4.2. Beneficiari indirecţi:
• Populatia locala vizata si de M6/6B
• Persoanele din categoría populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă.
5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării si dezvoltarii de
activități non-agricole în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU pe baza
unei documentatii tehnico-economice, in functie de investitia realizata.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1. Tipuri de acţiuni eligibile*:
• Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole;
• Investiții pentru activități meșteșugărești;
• Investiții legate de furnizarea de servicii;
• Investiții pentru infrastructura de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;
• Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării.
*Investitiile realizate in cadrul actiunilor eligibile trebuie sa vizeze crearea de noi activitati nonagricole.Toate activitatile care fac obiectul investitiilor realizabile prin aceasta masura vor fi
detaliate in Ghidul Solicitantului.
Domeniile de diversificareacoperiteîncadrulmăsuriisunt, dar fara a se limita la:
✓ Activități de producție (ex: fabricareaproduselortextile, îmbrăcăminte, articole de
marochinărie, articole de hârtieșicarton; fabricareaproduselorchimice, farmaceutice; activități
de prelucrare a produselorlemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice,
mașini, utilaje șiechipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
✓ Activitățimeșteșugărești (ex: activități de artizanatșialteactivitățitradiționale non-agricole (ex:
olărit, brodat, prelucrareamanuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
✓ Activitățituristice
(ex:
serviciiagroturistice
de
cazare,
serviciituristice
de
agrementșialimentațiepublică);
✓ Furnizarea de servicii, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor
aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini si
complementare precum spalatorie si vulcanizare;unelte, obiecte casnice; servicii în tehnologia
informației și servicii informatice; lucrari de pregatire a terenului si alte lucrari din domeniul
constructiilor;servicii tehnice, servicii de infrumusetare si intretinere corporala etc.);
Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele categorii de
costuri:
• Construcția, extindereasi/sau renovarea / modernizarea, achiziția, inclusiv prin leasing, de
bunuri imobile;
• Achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini, utilaje, instalatiiși echipamente,
mijloace de transport specializate noi, în limita valorii pe piață a activului, inclusiv costurile
de instalare aferente acestora;
• Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci;
• Achiziţionarea de teren neconstruit necesar investitiei in valoare de maxim 10% din valoarea
sprijinului acordat, fara a reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri
• Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate – in limita
a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii montaj si in
limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie.
6.2. Tipuri de acţiuni neeligibile:
• Prestarea de servicii agricole;
• Procesarea și comercializarea produselordin Anexa 1 la Tratatul de Instituire a CE;
• Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică generatoare de profit.

Tipuri de cheltuieli neeligibile:
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia:
costurilor generale pentru realizarea proiectului;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi transport persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
• dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii
pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
• achiziţionarea de terenuri construite;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul
legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice;
• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de
asigurare;
Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv
cu prevederile HG Nr. 226/2015.
6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Sprijinul public nerambursabil va respecta
prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.
7. Condiţii de eligibilitate:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități eligibile;
• Solicitarea finantarii pentru infiintarea, unei activitati non-agricole se face in baza unui plan
de afaceri conform Ghidul Solicitantului.
• Sediul social, punctul/punctele de lucru si localizarea proiectului pentru care se solicită
finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU;
• Implementarea proiectului trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare
a sprijinului;
• 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 20% din valoarea primei tranșe de plată.
8. Criterii de selecţie
• Proiectul include elemente inovative;
• Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima;
• Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat
infiintarea unui PFA/II cu cel mult 6 luni inainte de solicitarea finantariispecial pentru
desfasurarea activitatii sprijinite sau angajarea si mentinerea pe perioada de implementare si
monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor
persoane cu norma fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga);
• Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul majoritar sau administratorul entitatii juridice)
este tanar cu varsta maxima de 40 ani impliniti la data semnarii deciziei de finantare
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Specificul teritoriului GAL, preponderent agricol, nevoile identificate la nivelul teritoriului si
intentiile de derulare a unor activitati non-agricole, corelate cu lipsa de capital si necesitatea
implementarii rapide a acestor activitati au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului pentru
aceasta masura. Avand in vedere aceste criterii de evaluare, s-a considerat necesara si oportuna
acordarea unor sume forfetare ca propuneri primite in cadrul intalnirilor de animare si consultare

a reprezentantilor sectoarelor public – privat – societate civila. Se acorda sume forfetare pe doua
praguri valorice in functie de valoarea investitiilor necesare prevazute de planul de afaceri, fara
sume intermediare.
Valoarea proiectelor: 50.000 Eurosau 70.000 Euro (diferentierea va fi detaliata in ghidul
solicitantului in functie de tipul si complexitatea activitatilor).Cuantumul sprijinului
pentruînfiinţarea si dezvoltarea de activităţi non-agricole se va acorda, subformă de primă,
îndouătranşe de plată, astfel:
• prima tranşă - 90% din cuantumul sprijinului după semnarea Decizieide Finanțare;
• a doua tranşă–diferenta de 10% după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin proiect.

Nota: Avand in vedere majorarea procentului de sprijin aferent primei transe de
plata, GAL va urmari implementarea planurilor de afaceri prin vizite pe teren si
raportari ale beneficiarilor catre GAL cel putin trimestrial, pentru a se asigura
utilizarea fondurilor conform destinatiei aprobate. In acest fel, orice problema
aparuta in implementare va fi remediata sau semnalata in timp util astfel incat toate
proiectele implementate in cadrul acestei masuri sa fie finalizate in cele mai bune
conditii prin respectarea tuturor obiectivelor asumate.
10. Indicatori de monitorizare
• Indicatori de rezultat –5 locuri de munca nou create in cadrul proiectelor sprijinite;
• Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale.

