
 

 

M5/6A – INVESTI II ÎN ACTIVIT I NON-AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI 

Tipul măsurii: INVESTI II 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interven ie a acesteia și a 

contribu iei la priorită ile strategiei, la domeniile de interven ie, la obiectivele 
transversale și a complementarită ii cu alte măsuri din SDL  

Principalul scop al m surii este acela de a promova dezvoltarea unor activit i economice în 
teritoriul GAL, pentru diversificarea activit ilor non-agricole în domenii considerate ca fiind 

prioritare, cum ar fi: meșteșugurile/ artizanatul, turismul, prelucrarea materiilor prime 
naturale existente în teritoriu. În același timp, analiza SWOT a identificat un punct forte al 
teritoriului existen a unor obiceiuri tradi ionale (rot ritul, fier ria, esutul, pictura de icoane 

pe sticl  etc) care îns  sunt insuficient finan ate și dezvoltate. Existen a unui patrimoniu 
cultural și natural de valoare pe teritoriul GAL, precum și specificit ile zonale (ex. 
meșteșuguri, produse locale etc), permite și dezvoltarea serviciilor turistice, care ar putea 

diminua disparit ile dintre urban și rural, prin dezvoltarea zonei ca efect indirect al cre rii 
de locuri de munc  și atragerea de turiști.  
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III ob inerea unei dezvolt ri teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunit ilor rurale, inclusiv crearea și men inerea de locuri de munc .  
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 
 Reducerea disparitatilor intre mediul urban si mediul rural prin dezvoltarea economiei 

rurale; 

 Creșterea num rului de activit i non-agricole și dezvoltarea celor existente, pentru 
crearea de locuri de munc  și creșterea veniturilor popula iei; 

 Încurajarea activit ilor inovative și dezvoltarea activit ilor meșteșug rești tradi ionale; 
 Dezvoltarea activit ilor turistice pentru valorificarea poten ialului teritoriului; 

Măsura contribuie la prioritatea/priorită ile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013  
-  P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s r ciei și a dezvolt rii economice în zonele 

rurale. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19, alin. 1, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - 

investi ii în crearea și dezvoltarea de activit i neagricole.  

Măsura contribuie la Domeniul de interven ie: 
- 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă. 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 
Inovare - M sura sprijin  dezvoltarea de activit i inovative care se realizeaz  pentru prima 

dat  în teritoriul GAL, care ofer  solu ii pentru rezolvarea problemelor socio-economice și 
fructific  oportunit ile existente. Dezvoltarea activit ilor economice non-agricole în zonele 

rurale va deschide noi oportunit i și posibilit i pentru adoptarea de metode noi și utilizarea 
de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea teritoriului GAL. De asemenea, 

dezvoltarea activit ilor turistice determin  afluxul de turiști care aduc inovare pe cuprinsul 
teritoriului prin know-how și mentalit i noi. 

Mediul și clima - în vederea dezvolt rii durabile a comunit ilor rurale de pe cuprinsul 
teritoriului, în sensul unei mai bune în elegeri a asum rii angajamentelor de mediu și a 



provoc rilor privind schimb rile climatice, investi iile în utilizarea energiei regenerabile şi 
eficientizarea energetic  conduc la reducerea polu rii şi a efectelor negative asupra mediului 
generate de sursele conventionale de energie. De asemenea, investi iile în infrastructur  de 
ap /ap  uzat , vor contribui la: îmbun t irea calit ii apei potabile, reducerea pierderilor 
de ap  din sisteme învechite precum și a polu rii cauzate de înc rc tura organic  
biodegrabil  din gospod riile rurale. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M sura M5/6A este complementar  cu m sura 
de finan are M4/6A Încurajarea antreprenoriatului și înfiin area de activit i non-agricole prin 

faptul c  beneficiarii acestei m suri care realizeaz  activit i inovative au prioritate pentru a 
dezvolta aceste activit i prin accesarea m surii M5/6A. De asemenea, împreun  cu m sura 
M4/6A, se realizeaz  complementaritatea şi cu M9/3A/6B Cooperarea orizontal  şi vertical  
pentru asocierea agricultorilor şi a agen ilor economici din turism, datorit  faptului c  
solicitan ii care au prioritate în selec ia proiectelor pentru aceste dou  m suri sunt cei care 
fac parte dintr-o platform  de dezvoltare la nivel local, cum ar fi dezvoltarea integrat  a unei 
comunit i în scop turistic finan at  prin intermediul M9/3A/6B (realizarea de case de 

oaspe i, hanuri, facilit i de agrement etc.). Totodat , aceast  m sur  este complementar  
şi cu m sura M7/6B Investi ii în realizarea serviciilor şi infrastructurii educa ionale, sociale şi 
medicale, deoarece minorit ile, tinerii sau femeile care particip  la activit ile care 
încurajeaz  antreprenoriatul desf şurate în cadrul centrelor multiscop finan ate prin aceast  
m sur , beneficiaz  de punctaje suplimentare în cadrul criteriului de selec ie specific. 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: m sura M5/6A este sinergic  cu M4/6A, M6/6B, M7/6B, 

M8/6B, M10/6C și M9/3A/6B pentru c  toate contribuie la îndeplinirea priorit ii P6 care 

promoveaz  crearea locurilor de munc , reducerea s r ciei și dezvoltarea economic  în 
zonele rurale ale teritoriului GAL. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
Implementarea m surii la nivelul teritoriului GAL vizeaz  dezvoltarea activit ilor non-

agricole la nivelul teritoriului, care determin  creștere economic  și acoperirea nevoilor 
popula iei cu serviciile necesare, care reduc disparit ile între mediul rural și cel urban. De 
asemenea, prin sprijinirea activit ilor productive și a celor meșteșug rești specifice 

teritoriului, se utilizeaz  produsele locale și sunt fructificate cunoștin ele existente la nivelul 
teritoriului. Toate aceste investi ii genereaz  crearea de noi locuri de munc  și reducerea 
șomajului. 
Caracterul inovativ al m surii este asigurat de tipurile de investi ii care vor fi sprijinite, cu 

prioritate pentru investi ii inovative, care se realizeaz  pentru prima dat  la nivelul 
teritoriului și care valorific  atât poten ialul și resursele umane, cât și cele naturale. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legisla ia na ional  şi european  aplicabil  sub-m surii 6.4 prev zut  în PNDR 

Legisla ia na ional  şi european  aplicabil  din Ghidul solicitantului pentru participarea la 
selec ia Strategiilor de Dezvoltare Local  

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

Legea 10/1995 privind calitatea în construc ii 
Hot râre 28/2008 privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice 

aferente investi iilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investi ii şi lucr ri de interven ii 



4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direc i: 
 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spa iul rural;  
 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înfiin ate în anul depunerii aplica iei de 

finan are sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desf șurat activit i pân  în 
momentul depunerii acesteia (start-ups); 

Beneficiari indirec i: 
 Popula ia teritoriului GAL 

 Minoritatea rom  

5. Tip de sprijin  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și pl tite efectiv  
 Pl i în avans, cu condi ia constituirii unei garan ii bancare sau a unei garan ii 

echivalente corespunz toare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Dezvoltarea sau înfiin area de ac ivit i non-agricole, cum ar fi: 

- Înfiin area și dotarea activit ilor productive și serviciilor inovative (fabrici de producere 
termoizola ii din lân , activit i productive atipice, facilit i de agrement, hanuri și 
taverne tradi ionale, stâne turistice etc.); 

- Înfiin area/ extinderea/ modernizarea și dotarea cooperativelor meșteșug rești pentru 
comunitatea rom ; 

- Înfiin area/ extinderea/ modernizarea și dotarea de ateliere meșteșug rești/de artizanat 
și ateliere de produc ie; 

- Înfiin area/ extinderea/ modernizarea și dotarea de infrastructuri și servicii turistice 
(pensiuni, agropensiuni, restaurante, facilit i de agrement, trasee turistice etc.); 

- Înfiin area și dotarea serviciilor pentru popula ie (servicii medicale, sociale, sanitar-
veterinare, ateliere de repara ii etc.); 

- Înfiin area și dotarea centrelor de colectare și prelucrare ale materiilor prime naturale 
existente la nivelul teritoriului; 

- Înfiin area/ extinderea/ modernizarea și dotarea altor activit i non-agricole care 

contribuie la dezvoltarea economic  a teritoriului. 
Ac iuni neeligibile: 
- Prestarea de servicii agricole;  

- Procesarea și comercializarea produselor prev zute în Anexa 1 din Tratat;  

- Producția de electricitate din biomas  ca și activitate economic  

- Cheltuieli specifice de înfiin are și func ionare a întreprinderilor (ob inerea avizelor de 
func ionare, taxe de autorizare, salarii angaja i, costuri administrative, etc.)   

7. Condiții de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie s  se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Investi ia s  se realizeze în domeniile de interes ale teritoriului; 
- Solicitantul trebuie s  de in  drept real principal asupra terenurilor sau cl dirilor care fac 

obiectul investi iei; 



- Investi ia şi activitatea trebuie s  se realizeze pe teritoriul GAL (comercializarea 

produc iei poate fi realizat  şi în afara teritoriului); 
- Solicitantul trebuie s  se angajeze s  asigure între inerea/mentenan a investi iei pe o 

perioad  de minim 5 ani de la ultima plat ; 
- Solicitantul trebuie s  nu fie în dificultate; 
- Investi ia trebuie s  se încadreze în cel pu in unul din tipurile de sprijin prev zute prin 

m sur ; 
- Investi ia trebuie s  demonstreze viabilitatea economic ; 
- Solicitantul trebuie s  demonstreze capacitatea de a asigura cofinan area investi iei;  

8. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului) 

- Criteriul activit ilor inovative (realizate pentru prima dat  la nivelul teritoriului) sau 

dezvolt rii activit ilor inovative înfiin ate prin M4/6A; 

- Criteriul activit ilor adresate romilor, tinerilor sau femeilor în special cei/ cele care 

particip  la activit ile centrelor finan ate prin M7/6B; 

- Criteriul integr rii investi iilor la nivelul unei platforme de dezvoltare, în special cele 

dezvoltate prin intermediul m surii M9/3A/6B; 

- Criteriul cre rii de noi locuri de munc  şi al profesionaliz rii. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile și nu va depăși: 

 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 

privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
Euro/ beneficiar. 

Având în vedere costurile necesare implementării proiectelor, care presupun în majoritatea 
cazurilor investiţii cu construcţii-montaj, precum şi dotarea cu echipamente, valoarea 
sprijinului public a fost stabilită la maximum 200.000 Euro. De asemenea, datorită 
dificultăţilor de a asigura cofinanţarea privată a proiectelor, în special de către investitorii 
locali, intensitatea sprijinului a fost stabilită la maximum 90%. 
10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de interven ie   Indicator de monitorizare  Valoarea int  

 6A (si indicator specific LEADER)  Locuri de munc  create  4 

Indicatori specifici  

Num rul de persoane din grupuri dezavantajate angajate 2 

Num rul de activit i non-agricole sprijinite  3 

 

  



 

 


