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Anexa 5 

 

FIȘA MĂSURII M3.1 

Denumirea măsurii: Dezvoltarea de întreprinderi mici 

CODUL Măsurii: M3.1 

Măsura / DI: M3.1 / 6A 

Tipul măsurii:    X INVESTIȚII  

      □ 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 

La nivelul teritoriului GAL Podișul de Nord al Bârladului, activitățile de producție și servicii nu sunt 

dezvoltate în măsura potențialului care există, iar majoritatea populației este dependentă de 

activitățile din agricultură. 

Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea mai semnificativă de creare 

de locuri de munca /obținere de venituri în spațiul rural, atât pentru economiile deja dezvoltate cat 

și pentru cele în curs de dezvoltare.  

Măsura M3.1 urmărește să stimuleze mediul de afaceri din teritoriul GAL Podișul de Nord al 

Bârladului, contribuind astfel la dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să conducă la 

crearea de locuri de muncă, creșterea veniturile populației. 

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor agricole care doresc să-și diversifice 

activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii veniturilor și 

creării de alternative ocupaționale. Tot în acest caz sunt cuprinși și întreprinzătorii carea au 

desfășurat și desfășoara activități neagricole în vederea îmbunătățirii/extinderii/modernizării 

investițiilor deja existente pentru a crea un plus de valoare teritoriului cuprins in SDL a GAL Podișul 

de Nord al Bârladului existând în acest caz premisele dezvoltării durabile și echilibrate. 

Obiectiv de dezvoltare rurală: Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale. 

Obiective specifice ale măsurii: Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural; 

Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism ; Diversificarea serviciilor pentru 

populația rurală prestate de către micro-întreprinderi; Îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii 

și serviciilor turistice. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/20131: P6 - 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă (Art. 5, al. 6, lit. a din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013)  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și  inovare 

în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3.2, M3.3, M3.4 (DI 6A,6B)  

2. Valoarea adăugată a măsurii  
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Luând în considerare elementele analizei SWOT, care identifică la nivelul GAL Podișul de Nord al 

Bârladului o nevoie accentuată de înființare și dezvoltare a micilor întreprinderi, dezvoltarea 

activităților non-agricole pentru o evoluție pozitivă a economiei locale. 

Măsura M3.1 contribuie astfel la: 

 creșterea calității serviciilor/produselor pentru populație sau ale altor activităţi economice non-

agricole din teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului; 

 utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole; 

 crearea/menținerea locurilor de muncă. 

Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari de a se 

dezvolta economic, iar în subsidiar, se va aduce contribuție dezvoltării economice locale și, pe 

termen lung, eliminarea teritoriului din categoria zonelor sărace (CS 1.2), impactul fiind unul general 

și esențial.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

 R (UE) nr. 1305/2013; 

 R (UE) nr. 1303/2013; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 

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

 Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiarii direcți: 

 Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente din teritoriul GAL Podișul de Nord al 

Bârladului; 

 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.. 

 Beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili conform Ghidului 

solicitantului sM6.4 din PNDR 2014-2020. 

Beneficiarii indirecți: 

 Persoanele pentru care se creează locuri de muncă; 

 Populația care va beneficia de diversitatea și calitatea crescută a serviciilor/produselor. 
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5. Tip de sprijin: în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.   

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

Atentie: Numai în cazul proiectelor de investiții se acorda avans, în conformitate cu art. 45 (4) și art 

63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  

 fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie 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.  

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

de activități de agrement. 

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

vederea comercializării. 

Acțiuni neeligibile: 

 Prestarea de servicii agricole; 

 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 

 Nota: Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile se vor incadra conform cu prevederile Ghidului 

solicitantului pentru sM6.4 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

7. Condiții de eligibilitate  

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL; 

 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 și restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

 Beneficiarul trebuie sa dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează sa 

realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 ani; 

 In cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie sa 

desfășoare o activitate agricola în momentul aplicării ; 
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 Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute 

în legislația națională în vigoare; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta 

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată 

în capitolul 8.1. 

 Investiția se va desfășura pe teritoriul GAL Podișul de Nord al Bârladului 

 Nota: Condiții de eligibilitate se vor incadra conform cu prevederile Ghidului solicitantului pentru 

sM6.4 din PNDR 2014-2020, in vigoare la data lansarii apelului de selectie. 

8. Criterii de selecție  

 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare 

în ultimii 3 ani ; 

 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 de ani la data depunerii proiectului; 

 Proiecte care au în componenta și investiții de producere a energiei din surse regenerabile 

utilizate în scopul desfășurării activității turistice ; 

 Proiectele care promovează activități meșteșugărești, de artizanat; 

 Proiecte care prevăd prin activitatea propusa păstrarea și promovarea culturii tradiționale prin 

achiziționarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiționale de marca, în vederea 

amenajării structurilor de primire turistice ; 

 Numărul de locuri de muncă create. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de 

minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali; 

 Sprijinul public nerambursabil disponibil pentru aceasta masura este de 100.000 de euro 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%;   

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în următoarele cazuri: 

 pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar‐

veterinare  și agroturism;   

 pentru fermierii care își diversifică  activitatea de bază  agricolă  prin dezvoltarea unor 

activități neagricole 

10. Indicatori de monitorizare  

 Numărul de locuri de muncă create;  

 Număr total de întreprinderi sprijinite; 

 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului 
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