
FIȘA MĂSURII 

 

Denumirea măsurii – Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și incluziv 

CODUL Măsurii -  M6.2/6A 

Tipul măsurii:      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  
 

1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

În urma realizării analizei diagnostic și analizei SWOT, la nivelul GAL Banat-Vest, am 

identificat necesitatea susținerii antreprenorilor locali, diversificarea activităților non-

agricole, cu precădere domeniul atelierelor de mici dimenisuni, care produc pentru populație 

(croitorie, confecționare și sau reparații pantofi, etc.), producției meșteșugărești și a 

serviciilor către populație, precum și promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea de 

activități de economie socială. Prin obiectivele vizate, măsura își propune să contribuie la 

dezvoltarea socio-economică echilibrată a teritoriului prin creșterea interesului 

generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional în teritoriul GAL și 

sprijinirea inițiativelor acestora de a investi în sectorul producției de mici dimensiuni, 

producției meșteșugărești și a serviciilor non-agricole.Având în vedere specificul  economiei 

locale marcat în preponderență de activitățile agricole de autoconsum/subzistență, 

sprijinirea serviciilor non-agricole, a producției de mici dimenisiuni și a producției 

meșteșugărești joacă un important rol socio-economic pentru teritoriu. Salariile mici, nivelul 

scăzut de educaţie şi oportunităţile reduse de angajare în alte sectoare economice, au 

condus la instaurarea unui decalaj între teritoriul nostru și zone urbane mari (Timișoara, 

Arad) și relevă faptul că o mare parte a populaţiei din teritoriu  se află în risc de sărăcie şi 

excluziune socială, fapt evidențiat în analiza diagnostic și analiza SWOT. Una din 

caracteristicile socio-economice comune existente la nivelul UAT-urilor din teritoriu GAL 

Banat-Vest este slaba dezvoltare a sectorului serviciilor non-agricole și dispariția în totalitate 

a sectorului producției de mici dimeniuni și a celei meșteșugărești în teritoriul GAL. Ca 

urmare a celor prezentate anterior, măsura se adresează exclusiv înființării de activități 

productive mici și meșteșugărești sau în sectorul serviciilor către populație. De asemenea, 

măsura încurajează fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și 

diversifice activitățile agricole prin practicarea de activități non-agricole în domeniul 

serviciilor cu accent pe creșterea veniturilor și creării de alternative ocupaționale. Deoarece 

nivelul de educație, de formare și perfecționare profesională la nivelul teritoriului este 

redus, măsura își propune încurajarea solicitanților de a urma cursuri de formare în 

vederea încurajării învățării pe tot parcursul vieții, de a se specializa în domenii precum 

management, marketing, dezvoltarea afacerii, comunicare, etc. și încurajarea dobândirii de 

competențe specifice în domeniul instrumentelor inovatoare de gestionare a datelor în 

domeniul IT (cursuri TIC) pentru activități de comunicaţii, analiză și planificare strategică în 

vederea inițierii, dezvoltării și consolidării afacerilor din teritoriul GAL. 
 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală cf. Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 , litera c):  

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv 

crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

 



1.3. Obiectivele specifice ale măsurii: 

1.Susținerea antreprenoriatului local prin dezvoltarea sectorului producției de mici 

dimeniuni, a producției meșteșugărești și a serviciilor către populație; 

2.Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din teritoriu şi reducerea gradului de 

dependenţă faţă de sectorul agricol; 

3.Stimularea reînnoirii generațiilor de antreprenori; 

4.Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin încurajarea înființării 

de întreprinderi sociale. 
 

1.4. Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 1305/2013:  

Prioritate principală: P6:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

Prioritate secundară: P1:Încurajarea transferului de cunoștințe, în agricultură, în silvicultură 

și în zonele rurale. 
 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) 1305/2013: Dezvoltarea 

exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (ii), alin. (2), alin (3), alin. (4), alin. (5), 

alin. (6). 
 

1.6. Măsura contribuie la Domeniile de Intervenție prevăzute la art.5, Reg. (UE) 1305/2013) 

Domeniu de intervenție principal: 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării 

de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.  

Domenii de intervenție secundare: 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a 

formării profesionale în sectoarele agricol și forestier; 6B) Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale; 6C)  Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (TIC) în zonele rurale. 
 

1.7. Măsura contribuie la următoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:  

Inovare: Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile 

economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, 

încurajându-se învățarea pe tot parcursul vieții, dobândirea de abilități pentru utilizarea 

noilor tehnologii informaționale, prin crearea de locuri de muncă, reducerea sărăciei, 

promovarea incluziunii sociale și combaterea oricărei forme de discriminare la nivelul 

comunităților locale. Totodată, inovarea se transpune și prin faptul că măsura încurajează și 

stimulează reînnoirea generațiilor de antreprenori locali din teritoriu, precum și sprijinirea 

ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin încurajarea înființării de 

întreprinderi sociale. Solicitanții proiectelor vor fi încurajați să se specializeze în domenii 

precum management, marketing, dezvoltarea afacerii, comunicare, etc. Totodată, vom pune 

accent pe încurajarea dobândirii de competențe specifice în domeniul instrumentelor 

inovatoare de gestionare a datelor în domeniul IT (în special cursuri în domeniul Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor (TIC)). Astfel, plecând de la premisa adoptării unor măsuri de 

stimulare a solicitanților în ceea ce privește învâțarea pe tot parcursul vieții, nivelul de 

competențe va fi punctat în cadrul criteriilor de selecție locale aferente măsurii.  

Mediu. GAL Banat-Vest pune accent pe impactului proiectelor implementare în teritoriu 

asupra mediului, astfel că, vor avea prioritate la finanțare proiectele care promovează 

colectarea deșeurilor și/sau colectarea selectivă a deșeurilor; 
 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura este complementară cu  măsura M6.4/6B, M6.5/6B. 
 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL:   



Măsura se află în relație de sinergie cu măsurile M1/1A, M6.1/6A, M 6.3/6B, M 6.4/6B, 

M6.5/6B. 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii  este dată de: impactul generat de proiectele finanţate prin 

această măsură la nivelul teritoriului GAL Banat-Vest care acoperă trei dintre cele mai 

importante probleme identificate în procesul de consultare a actorilor locali şi anume slaba 

reprezentare a sectorului producției de mici dimensiuni, a producției meșteșugărești și a 

serviciilor, slaba reprezentare a antreprenoriatului local și migrația forței de muncă, în 

special a tinerilor din teritoriu în strainătate și în zonele urbane mari; caracterul inovativ, ca 

element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate prin această măsură, dat de 

criteriile de selecţie, în concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; caracterul 

inovativ al măsurii care se referă la necesitatea adaptării populației la noile tehnologii 

informaționle, prin măsură încurajându-se în general învățarea pe tot parcursul vieții și în 

special dobândirea de abilități în domeniul TIC; orientarea către sectorul non-agricol de 

producție meșteșugărească și de prestare a serviciilor constituie un răspuns logic la cerinţele 

pieţei, aflată în plină schimbare, contribuind totodată şi la absorbţia surplusului forţei de 

muncă eliberate din sectorul agricol. Crearea şi menţinerea de locuri de  muncă sustenabile, 

înfiinţarea şi consolidarea afacerilor, servicii şi activităţi care generează locuri de muncă şi 

un venit suplimentar vor duce la îmbunătăţirea standardelor de viaţă  a locuitorilor din 

teritoriu și implicit la reducerea sărăciei; dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriu, cu 

precădere a producție meșteșugărești și a serviciilor non-agricole, stabilite în concordanță cu 

specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic și analiza SWOT a teritoriului; 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE: Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-

întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii; Reg.(UE) 1303/2013; Reg. (UE) 

1305/2013; Reg. (UE) 1407/2014. 

Legislație națională: OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu 

modificările și completările ulterioare; OUG 142/2008 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național; Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor 

neagricole prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL; Fişa Măsurii 6 

din PNDR 2014-2020; Ghidul solicitantului pentru măsura 6.2 din PNDR 2014-2020; Legea 

nr.219/2015 privind economia socială. 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcţi: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică 
activitatea prin înființarea unor servicii non-agricole în teritoriul GAL pentru prima dată. 
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici 
existente în teritoriu, care își propun înființarea de intreprinderi sociale, activități de mică 
producție, activități în domeniul producției meșteșugărești, prestarea de servicii non-
agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-
întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau 
cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul 
depunerii acesteia (start-ups), tinerii fermieri care au accesat măsura M2/2B, și-au finalizat 
proiectul implementându-și cu succes planul de afaceri și își doresc diversificarea activităților 
agricole accesând măsura  M6.2/6A; Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici, 
care își propun înființarea de intreprinderi sociale, activități de mică producție, activități în 
domeniul producției meșteșugărești, prestarea de servicii non-agricole în comunitățile în care 
s-a accesat de către o entitate juridică privată sau publică legal constituită una dintre 
măsuile M6.4/6B, M6.5/6B. 
Beneficiari indirecţi: Persoane fizice din teritoriul GAL aflate în căutarea unui loc de muncă; 



Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL; Întreaga comunitate din UAT-ul unde se 

implementează proiectul. 
 

5. Tipul de sprijin – sprijin forfetar, stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. 

(UE) nr. 1303/2013, alin 1, lit. (c ) sume forfetare ce nu depășesc 100.000 EUR din contribuția 

publică. 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile. Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea 

obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv 

capitalul de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea 

corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.  

Activitățile eligibile în cadrul măsurii pot fi: activități de mică producție, activități 

meșteșugărești, activități de servicii către populație. Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul 

măsurii va fi prezentată ca anexă la Ghidul solicitantului aferent măsurii. 

Acțiuni neeligibile: cheltuieli cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 

activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 

Economia Națională; 
 

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; Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; Sediul social și 

punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL Banat-Vest; Implementarea 

planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a 

sprijinului; Alte angajamente: înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul 

face dovada desfășurării activităților comerciale prin serviciile prestate, în procent de minim 

20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării planului de afaceri). 
 

8. Criterii de selecție: Proiecte care se implementează în UAT-uri cu IDUL mai mic de 55; 

Proiecte care înființează structuri de economie socială; Reprezentanții legali ai persoanelor 

juridice care aplică în cadrul măsurii au domiciliul stabil de min. 3 ani în teritoriul GAL; 

Proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului GAL; Se va acorda prioritate 

proiectelor persoanelor juridice a căror reprezentanți legali au studii superioare, post-liceale, 

liceale; Proiecte care promovează colectarea deșeurilor și/sau colectarea selectivă a 

deșeurilor; Proiecte care includ orice tip de curs de formare pentru angajați și/sau a 

manageri în domenii de interes pentru dezvoltarea întreprinderii în vederea încurajării 

învățării pe tot parcursul vieții (1C) *Se va acorda punctaj suplimentar pentru cursuri de 

utilizare a TIC. Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor 

respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
 

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; 

Cuantumul sprijinului este de 25.000 de euro/proiect pentru un proiect de servicii, 50.000 

de euro/proiect pentru un proiect din sectorul producției de mici dimensiuni și 

meșteșugărești și 50.000 de euro/proiect pentru un proiect care înființează structuri de 

economie socială. Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole se va acorda, sub 

formă de primă, în două tranşe 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. Perioada de 



implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul implementării 

corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de 

afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Justificarea aplicării sprijinului: În stabilirea tipului și intensității sprijinului acordat în 

cadrul acestei măsuri, s-au avut în vedere aspectele identificate atât la capitolul analiza 

diagnostic, cât și la capitolul analiză SWOT, astfel: din Cap. I analiza diagnostic reiese că 

teritoriul GAL Banat-Vest are în componență 3 UAT-uri având IDUL mai mic de 55; lipsa 

resurselor financiare necesare efectuării plăților din proiecte în vederea rambursării; slaba 

pregătire profesională și antreprenorială a celor din teritoriu; slaba dezvoltare a sectorului 

serviciilor către populație, a activităților productive de tip atelier de reparații pantofi, 

croitorie, etc. și dispariția aproape completă a activităților meșteșugărești tradiționale; 

creditele de investiții și liniile de finațare se obțin greu de către persoanele juridice nou 

înființate; necesitatea prevenirii migrației, în special a tinerilor, din teritoriul GAL Banat-Vest 

tineri care în general, au posibilități financiare reduse pentru realizarea unor afaceri. 

Având în vedere: nevoile identificate în teritoriu; adresabilitatea către câteva activități 

economice foarte necesare a fi derulate în teritoriul nostru; nevoia de a crea alternative 

ocupaționale pentru populația din teritoriul GAL; necesitatea prevenirii migrației, în special a 

tinerilor, din teritoriul GAL Banat-Vest; numărul mare al potențialilor beneficiari din teritoriu; 

valoarea adăugată a măsurii care contribuie la o dezvoltare economică durabilă, la 

promovarea incluziunii sociale, la combaterea discriminării și  la creșterea atractivității  

teritoriului GAL Banat-Vest pentru micii întreprinzători, 

Am hotărât ca sprijinul să fie de tip forfetar, intensitatea sprijinului fiind de 100%, cu 

mențiunea că, intensitatea sprijinului se încadrează în limita maximă precizată la art. 19, 

alineatul 1, litera (a), punctul (ii) si Anexa II la  R (UE) nr. 1305/2013, urmărindu-se atingerea 

unui impact cât mai mare la nivelul dezvoltării economice locale prin crearea de noi activităţi 

neagricole pentru pentru întreprinzătorii din mediul rural și urban mic care se încadrează în 

categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici. 
 

10. Indicatori de monitorizare 
 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoare 

6A Locuri de muncă create 6 

6C Populație netă care beneficiază de servicii TIC 8 

Indicatori locali  

1. Nr. de proiecte Minim 9 

2. Nr. de cursuri de formare  
din care cursuri de utilizare TIC  

17 
8 

 

* locurile de muncă sunt reprezentate cel puțin de constituirea de PFA sau ÎI, în vederea 

depunerii cererii de finanțare, cu maxim 6 luni înaintea depunerii cerereii de finanțare pe 

măsură. 


