MĂSURA 3
Denumirea măsurii – Sprijin pentru servicii suport adresate populației și agenților economici
și activități inovative
CODUL Măsurii - Măsura M3/M6/Subm. 6.2/6A
Tipul măsurii: INVESTIȚII
SERVICII
x 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 Justificare. Corelare cu analiza SWOT
Această măsura contribuie la înființarea de intreprinderi noi non-agricole, la diversificarea
activităților intreprinderilor existente în domeniul non -agricol de pe teritoriul GAL RTF prin
susținerea financiară acordată. Această măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale
comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri
de muncă.
Măsura va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunelor din zonă.
Realizarea obiectivelor măsurii conduc la diminuarea tendințelor de declin economic și social
și de depopulare a zonelor rurale. Se urmărește dezvoltarea unor instrumente viabile și
inovatoare care să asigure o abordare integrată a activităților și serviciilor oferite populației
din teritoriul GAL, ca modalitate a creșterii oportunităților de ocupare.
1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală
Art.4, litc.) din Reg.(UE) nr. 1305/2013: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.
1.3 Obiective specifice ale măsurii
- diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonei;
- asigurarea serviciilor suport pentru populație și producători locali;
- sprijin pentru activități inovative în sprijinul turismului și sănătății populației.
1.4 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile 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 : Dezvoltarea exploatațiilor și a intreprinderilor
alineatul 1 litera a, punctul ii): activități neagricole în zone rurale.
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție
- 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă.
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
- promovarea activităților inovative în teritoriul GAL RTF. Proiectele selectate vor
contribui la stimularea inovării prin activități economice nou inființate.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
M3/M6/Subm.6.2/6A este complementară cu M1/M1/Subm.1.2/1A; cu M2/M7/Subm.7.2/6B;
cu M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A; cu M5/M7/sM 7.5/6B și M11/M6/sM 6.2/6A.

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL
M3/M6/Subm.6.2/6A este sinergică cu M6/M7/Subm.7.6/6B; cu M7/M16/Subm.16.2/1A; cu
M9/M16/Subm.16.4.2/3A și cu M10/M16/Subm.16.5/4A.
Conduc împreună la dezvoltarea economică a teritoriului GAL.
2.Valoarea adaugată a măsurii
Activitățile finanțate prin măsură conduc la atingerea obiectivelor specifice, aducând astfel
plusvaloare zonei prin asigurarea condițiilor dezvoltării economice a zonei.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 19), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE)
nr. 1407/2013.
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
4.1 Beneficiari direcți
Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea
unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele
fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități
neagricole, 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.
• Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități
neagricole, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
4.2 Beneficiari indirecti (grup țintă):
·
populația locală;
Intreprinderile ;
Turiștii.




5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi
activități neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri.
Cerințe minime:
- Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acţiuni, în afara celor specifice prezentei
măsuri.
- Acordarea celei de-a doua tranșe de plată este condiționată de implementarea corectă
a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
- În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează sprijinul acordat,
proporțional cu obiectivele nerealizate.
- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la
data deciziei de acordare a ajutorului.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL RTF.
Acțiunile eligibile trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile, anexă la Ghidul
solicitantului pentru apelul de selecție aprobat.
Nu sunt eligibile activitățile agricole.
7. Condiții de eligibilitate
· Solicitantul să se încadrezeîn categoria beneficiarilor eligibili;
· Solicitantul trebuie să aibă sediul social și, după caz, punct de lucru pe teritoriul GAL RTF;
· Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
· Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de
minimum 3 ani, de la ultima plată;
· Investiția să se incadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
· Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER GAL RTF;
7.1. Cheltuieli eligibile:
- toate cheltuielile legale necesare realizării Planului de afaceri.
7.2. Cheltuieli neeligibile
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt:
- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia:
costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
cheltuielilor
necesare
implementării
proiectelor
care
presupun
și
înființare/reconversie plantații pomicole;
- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele
art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de
finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;
cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la
art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- cheltuieli aferente activităților agricole

-

8. Criterii de selecție
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în ghidul solicitantului și vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al

-

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Criteriile de selecție vor avea în vedere următoarele principii:
1. Pincipiul inovării , acordându-se prioritate activităților noi de pe raza GAL RTF;
2. Principiul creării locurilor de muncă;
3. Principiul promovării femeilor și tinerilor în mediul de afaceri;
4. Principiul interesului solicitanților, reflecatat în operativitatea depunerii cererilor
de finanțare.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de maxim 50.000 euro/proiect
Sprijinul se va acorda în 2 rate pe o perioadă de maximum 3 ani, astfel:
•
90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
•
10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri.
•
Operațiunile se supun regulii de minimis
Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea obiectivelor
propuse de beneficiar în planul de afaceri.
10. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție Indicator de monitorizare
1A

Total cheltuială publică realizată:35.000 euro

6A

Locuri de muncă create: 2

6B

Populația netă care
îmbunătățite: 210

beneficiază

de

servicii/infrastructuri

