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Denumirea masurii: Sprijin forfetar in activitati non-agricole, CODUL  masurii: 

M7/6A Tipul masurii:  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL  

Sectorul non-agricol din teritoriul GAL Tara Vrancei este slab dezvoltat, functiile 

economice depinzand, aproape in intregime, de existenta activitatilor agricole. Din acest 

motiv, exista necesitatea dezvoltarii si imbunatatirii activitatilor pentru populatie 

prestatate de agenti economici privati. In teritoriu exista un numar redus de operatori 

economici cu activitati non-agricole, cu un numar mic de angajati. Aceasta situatie 

explica necesitatea crearii de locuri de munca alternative, precum si a surselor de 

venituri aditionale din activitati non-agricole, alaturi de reorientarea fortei de munca 

spre activitati non-agricole productive.  

Pentru ca activitatile economice au un aport financiar mic la bugetele locale, mult 

sub potentialul zonei, dezvoltarea micro-intreprinderilor reprezinta, in cazul de fata, 

sursa cea mai semnificativa de creare de locuri de munca/obtinere de venituri in zona 

GAL TARA VRANCEI. Prin intermediul acestei masuri, se incurajeaza dezvoltarea 

sectorului non-agricol din teritoriul GAL cu scopul obtinerii unor servicii si produse locale 

non-agricole calitative, care sa reflecte specificul si identitatea zonei GAL TARA 

VRANCEI. 

Pentru ca implementarea acestei masuri este necesara pentru stimularea mediului de 

afaceri din teritoriul GAL Tara Vrancei, in cadrul ei se va acorda si sprijin prin Instrumentul 

de Redresare al Uniunii Europene (EURI), in baza Regulamentului (UE) 2020/2094 al 

Consiliului din 14 decembrie 2020. Scopul sub-masurii, acela de a facilita diversificarea 

prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-

agricol din zonele rurale, conduce la dezvoltare economica durabila, creare de locuri de 

munca si reducerea saraciei in spatiul rural.  

Sprijinul va viza crearea de noi activitati non-agricole, in special, pentru fermierii de 

mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din 

mediul rural, promovand dezvoltarea economica si sociala in zonele rurale. 

De asemenea, contribuind la obiectivele EURI de redresare economica rezilienta, durabila 

si digitala care contracareaza in acelasi timp efectele crizei provocate de COVID-19 asupra 

dezvoltarii rurale, sunt vizate activitatile care ajuta la cresterea nivelului de trai din 

teritoriul GAL. 

  Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei 

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv 

crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(c). 

  Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 

- diversificarea activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor 

agricole; 

- dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de 

venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de 

dependenta fata de sectorul agricol; 

- diversificarea mediului de afaceri local prin infiintare si/sau dezvoltare de noi afaceri. 

 Masura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 
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  Masura corespunde obiectivelor art. 19, alin. (1), litera (a) - (ii)  din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor. 

 Masura contribuie la domeniul de interventie 6A) Facilitarea diversificarii, a 

infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de 

munca;   Masura contribuie la obiectivul transversale al Reg. (UE) 1305/2013: inovare. 

- Inovare: Masura este una inovativa intrucat vizeaza dezvoltarea sectorului non-agricol 

din zona GAL TARA VRANCEI cu scopul obtinerii unor servicii si produse locale non-agricole 

calitative, care sa reflecte specificul si identitatea zonei GAL TARA VRANCEI. Totodata, 

specificul inovativ al masurii este demonstrat de caracterul teritorial/local al 

interventiei, spatiul eligibil fiind format, in cazul acestei masuri, atat din UAT-uri comune 

cat si din UAT- uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 

    Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M2/2A, M3/6A 

    Sinergia cu alte masuri din SDL: M3/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B 

 

2. Valoarea adaugata a masurii 

 Masura este relevanta pentru teritoriul GAL TARA VRANCEI intrucat vizeaza 

dezvoltarea activitatilor non-agricole din zona cu scopul de a stimula cresterea 

economica, de a reduce saracia si de a crea noi locuri de munca. Prin intermediul acestei 

masuri se stimuleaza dezvoltarea activitatilor de productie si a serviciilor din zona GAL 

TARA VRANCEI, ceea ce va determina cresterea gradul de atractivitate a zonei GAL TARA 

VRANCEI, reducandu-se, totodata, tendinta rezidentilor (in special tineri) de a migra 

spre mediul urban in cautarea unor noi oportunitati socio-economice. Asadar, 

prezenta masura aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL TARA VRANCEI intrucat 

stimuleaza dezvoltarea mediului de afaceri din zona GAL, contribuind la: 

- crearea de activitati non-agricole in zona; 

- dezvoltarea activitatilor nonagricole existente; 

- crearea de locuri de munca; 

- cresterea veniturilor populatiei rurale si diminuarea disparitatilor dintre rural si 

urban. 

 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

* Legislatie UE - Legislatia europeana aplicabila din Ghidul solicitantului pentru 

participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala; Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013; Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 

privind definirea micro-intreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii; Regulamentul 

(UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind 

functionarea Uniunii Europene, ajutoarele de minimis; 

REGULAMENTUL (UE) 2020/2094 AL CONSILIULUI din 14 decembrie 2020 de instituire 

a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea in urma 

crizei provocate de COVID-19. 

Regulamentul (UE) 2220/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de 

stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR si din FEGA in 

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

1307/2013 in ceea ce priveste resursele si aplicarea regulamentelor respective in anii 2021 

si 2022 si a Reg. (UE) nr. 1308/2013 in ceea ce priveste resursele si repartizarea unui astfel 

de sprijin pentru anii 2021 si 2022. 
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*Legislatie Nationala - Legislatia nationala aplicabila din Ghidul solicitantului pentru 

participarea la selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala; Legea nr. 31/1990 privind 

societatile comerciale; OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii 

microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, cu modificarile si 

completarile ulterioare; OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de 

catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale 

cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind 

stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,  cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din teritoriul GAL Tara Vrancei, care 

isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul 

rural pentru prima data. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din teritoriul GAL Tara Vrancei, 

care isi propun activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana 

la data aplicarii pentru sprijin; 

• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei 

de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat 

activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups); 

Beneficiari indirecti: 

    Populatia din teritoriul GAL Tara Vrancei, autoritati publice locale, societatea civila 

 

5. Tip de sprijin  

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi activitati 

non-agricole in teritoriul GAL Tara Vrancei pe baza unui plan de afaceri. 

 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Actiuni si cheltuieli eligibile 

Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul 

Planului de Afaceri, inclusiv capital de lucru si capitalizarea intreprinderii si activitatile 

relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri aprobat. 

Exemple de activitati ce pot fi sprijinite prin aceasta masura: 

- Dotare spatii pentru desfasurarea de activitati non–agricole de productie sau de activitati 

mestesugaresti, in vederea comercializarii  

- Dotare spatii pentru furnizarea de servicii, inclusiv punct gastronomic local  

- Achizitia de echipamente si utilaje necesare implementarii Planul de afaceri  

- Utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte 

integranta a proiectului  

- Investitii in active necorporale necesare desfasurarii activitatilor din Planul de afaceri  

- Actiuni generale ocazionate de proiect, conform art. 45, alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 

1305/2013.  

 



 

 

67 

 

 

Activitati si cheltuieli neeligibile 

Nu sunt eligibile: achizitia de imobile (teren, constructii), achizitionarea de utilaje si 

echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate 

cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, precum si producerea si 

comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; Inchirierea de masini, utilaje, instalatii 

si echipamente, achizitionarea de echipamente de catre companii care efectueaza lucrari 

cum ar fi masini specializate etc.; achizitie echipamente second hand; 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se 

solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate 

cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL 

Tara Vrancei. 

- Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor 

neagricole.  

- Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va respecta prevederile 

R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, respectiv nu va depasi 200.000 

euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

- Nu sunt eligibile activitatile complementare activitatilor desfasurate de solicitant 

inaintea depunerii proiectului.  

-  Nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile similare. 

-  Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, dupa caz, au sediul social/punct de 

lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL-ului.  

- Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul apelului de proiecte (lista 

codurilor CAEN va fi definitivata in cadrul procesului de elaborare a Ghidului 

Solicitantului specific acestei masuri). 

- Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate. 

- Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite 

prin aceasta masura. 

- Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la data deciziei 

de acordare a sprijinului. 

- Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii 

activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin serviciul prestat, in 

procentul minim prevazut in ghidul solicitantului aferent masurii din valoarea primei 

transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de 

afaceri). 

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia 

europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de 

implementare.  

 

8. Criterii de selectie 

Pentru componentele FEADR si EURI, criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu 

specificul local din teritoriul GAL TARA VRANCEI si fac posibila prioritizarea proiectelor in 

functie de contributia fiecarei actiuni la atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In 

urma aplicarii criteriilor de selectie, sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care 
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corespund cu necesitatile identificate, cu analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. 

Pentru aceasta masura au fost stabilite urmatoarele criterii de selectie: 

 Solicitantul nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii similare. 

 Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca si se realizeaza venituri din 

activitatea finantata in procentul minim stabilit prin ghidul solicitantului aferent 

masurii. Se acorda punctaj pentru creare 1 loc de munca suplimentar. 

 Proiectul contribuie la promovarea identitatii locale, a traditiilor si obiceiurilor 

specifice zonei (de exemplu: prin proiect se obtin produse non-agricole locale, etc). 

 

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

   Cuantumul  sprijinului   forfetar este de 50.000 euro/proiect, cu posibilitatea majorarii 

sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie. 

   Sprijinul se va acorda in doua transe, astfel: 

• 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare; 

• 10% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a 

planului de afaceri. 

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul 

implementarii corecte precum si plata ultimei transe. Cea de-a doua transa de plata va fi 

efectuata pana la data de 31 decembrie 2025. Dosarul cererii de plata pentru a doua transa 

se va depune de catre beneficiar dupa indeplinirea tuturor obiectivelor din Planul de 

afaceri. 

 

    Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in 

conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul 

local din zona GAL TARA VRANCEI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului 

si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele: 

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in

urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare; 

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL TARA 

VRANCEI, in urma aplicarii de chestionare; 

- dezbaterea de catre partenerii GAL TARA VRANCEI a necesitatilor de finantare din 

teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru). 

 

10. Indicatori de monitorizare  

- Locuri de munca create: minim 1* 

- Cheltuiala publica totala:  

FEADR: 566.114,42 euro 

    EURI: 158.525,59 euro 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, 

incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

 

 

 


