Denumirea măsurii
„Diversificarea economiei din teritoriul Valea Prutului”
Codul măsurii
M4/6A
Tipul măsurii
Investiţii, servicii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale, a complementaritatii şi sinergiei cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Economia locală din teritoriul Valea Prutului este reprezentată preponderent în domeniul
agriculturii şi al industriei alimentare prin firme de morărit şi panificaţie, prese de ulei,
etc. Accesul limitat al intreprinderilor din spatiul rural, la credite sau la alte surse de
finanţare pentru investiţii a împiedicat dezvoltarea sectorului non-agricol. Activităţile
economice din sectorul terţiar cum ar fi cele legate de comerţ, transport, servicii, sunt
slab reprezentate. Comerţul practicat în teritoriul Valea Prutului este cu precădere
comerţul cu amănuntul, în magazine mici şi prăvălii săteşti, în pieţe şi oboare, care însă nu
sunt autorizate pentru comerţul cu animale vii. Un fenomen îngrijorător se înregistrează în
domeniul serviciilor şi al activităţilor economice non-agricole. În sate nu există frizerii,
ateliere de reparaţii electrocasnice/uzcasnice, ateliere de reparaţii autovehicule, cizmării
şi croitorii, alte întreprinderi de prestări servicii sau meşteşuguri-olărit, ţesătorii, ateliere
de mobilă sau tâmplărie, firme de construcţii, etc. Aceste domenii de activitate vor fi
sustinute să se dezvolte, prin atragerea tinerilor către investiţii în activităţi noi nonagricole sau prin diversificarea activităţilor economice ale firmelor cu profil agricol, prin
cultivarea şi dezvoltarea antreprenoriatului economic.
Investiţiile susţinute în cadrul acestei măsuri pot contribui şi la dezvoltarea economiei
sociale: investiţii în infrastructura întreprinderilor sociale, dotările şi echipamentele
aferente înfiinţării sau dezvoltării unei întreprinderi de economie socială, (de exemplu:
cooperativă/centru meşteşugăresc local, centru local de servicii, mici unităţi locale de
producţie sau servicii, etc.).
Intreprinderile de economie socială joacă un rol important in îndeplinirea obiectivelor
acestei măsuri prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile locale, producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia
de lucrări. Aplicarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială poate fi o soluție reală
pentru crearea de locuri de muncă, de creare de activități economice noi fără urmărirea
profitului și de asigurare a unor înlesniri fiscale pentru funcționare. Se pot deschide
oportunități noi în mai multe direcții: pot apăra firme noi, constituite pe baza Legii
219/2015 (mai ales în comune mai mari, unde deja funcționează ONG-uri cu profil social),
se oferă posibilitatea pentru comune sau pentru forme asociative (ADI-uri, parteneriate
public-private) să realizeze infrastructura necesară pentru derularea activităților
economiei sociale și să sprijine dezvoltarea infrastructurii de economie socială pentru
formele juridice menționate în Legea 219/2015.
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
spaţiul rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi
neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan de afaceri.
Măsura contribuie la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent, la
diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de
trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. Principalul scop al acestei
masuri este acela de a promova crearea si dezvoltarea unor noi activitati economice in
teritoriul Valea Prutului, atat pentru producţie cât şi pentru servicii.

Prin dezvoltarea activitatilor non-agricole, teritoriul ar putea beneficia de o buna
dezvoltare a afacerilor care sa conduca la reducerea saraciei, crearea de noi locuri de
munca si absorbtia surplusului fortei de munca. Stimularea activitatilor de productie si a
serviciilor pentru populatie, va creste gradul de atractivitate a teritoriului contribuind
astfel la reducerea migratiei din mediul rural catre alte zone.
Legătura măsurii cu nevoile:
Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:
N4. Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de
munca;
N5. Reducerea fenomenelor de excluziune sociala si segregare pentru minoritatea
roma;
N6. Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru valorificarea capitalului uman și
participarea activa a grupurilor vulnerabile, în condiții de egalitate în cadrul economiei și
al societății;
N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse
regenerabile;
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurală:
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (iii)Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
1.3 Obiective specifice ale măsurii M4/6A:
Măsura contribuie la indeplinirea urmatoarele obiective specifice acesteia:
 Facilitarea diversificării, a înfiinţării de întreprinderi mici precum şi crearea de locuri de
muncă şi reducerea sărăciei;
 Reducerea gradului de dependenţă faţă de sectorul agricol;
 Incurajarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.
1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Măsura contribuie la prioritatile: P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în
agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013;
1.6 Măsura contribuie la Domeniul de Interventie 6A;
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Măsura contribuie la urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
 Masura M4/6A este complementara cu măsura M1/2A.
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Aceasta măsură este sinergică cu măsurile M5/6B, M6/6B şi M7/6B contribuind la
îndeplinirea P6.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii derivă din următoarele aspecte:
•stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru
alte intreprinderi din teritoriul Valea Prutului;
•dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
•crearea de noi locuri de muncă.
•dezvoltarea economiei locale;
• valorificarea capitalului uman aferent grupurilor vulnerabile;

3. Trimiteri la alte acte legislative
 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 national;
 PNDR 2014-2020;
 Reg.(UE)1303/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE) nr. 807/2014, Reg.(UE) nr. 808/2014.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
•Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin
înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;
•Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun
activități non-agricole, pe care 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.
4.2. Beneficiarii indirecţi
 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;
 Persoane ce aparţin grupurilor vulnerabile angajate în unităţi de economie socială;
 Agenti economici, institutii publice, populatia, beneficiari ai bunurilor si serviciilor
obtinute prin activitatile economice finantate de măsura M4/6A.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
 Suma forfetară pentru finanţarea de noi activităţi non-agricole pe baza unui plan de
afaceri;
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GALului, propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL:
(a) construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
(b)achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi pentru
dezvoltarea afacerilor non-agricole, inclusiv pentru producerea energiei din surse
regenerabile, în limita valorii pe piață a activului;
(c)costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), precum
onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate. Studiile de fezabilitate
rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se
efectuează cheltuieli în temeiul literelor (a) și (b);
(d)următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
(e)achizitia, inclusiv prin leasing, a bunurilor imobile (cladire si teren aferent) este
eligibila in cazul proiectelor care integreaza productia agricolă primară cu procesarea;
Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea

întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a proiectului aprobat,
pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Actiuni neeligibile:
 Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole
aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea
Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor
din Anexa I din Tratat.
 Alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pentru desfasurarea activităţilor
neagricole;
 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
notificării de primire a sprijinului;
 Angajamentul ca inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face
dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin
activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată
(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
 Proiectul finanţat va fi implementat în maxim 3 ani;
 Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se implementa proiectul.
8. Criterii de selecţie
1. Numar de locuri de muncă create;
2. Solicitantul a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și iși diversifică
activitatea în sectorul non-agricol;
3. Investitii care vizează sau contribuie la valorificarea subproduselor si produselor
agricole din teritoriul GAL;
4. Proiectul propune activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism;
5. Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
6. Activitatea nou creată sprijină dezvoltarea economiei sociale;
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Beneficiarii sprijiniti prin această măsură sunt micii intreprinzatori ce contribuie la
dezvoltarea mediului de afaceri din spaţiul rural. Aceştia, conform analizei SWOT,
reprezinta un procent redus din totalul sectoarelor de activitate. Vor fi încurajate
dezvoltarea activităţilor productive cât şi serviciile medicale şi sanitar-veterinare.
Se are in vedere incurajarea investitiilor ce presupun valorificarea subproduselor si
produselor agricole locale. De asemenea, măsura sprijină dezvoltarea activităţilor
productive, dar si investitiile pentru trecerea la utilizarea energiei provenite din surse
regenerabile şi crearea locurilor de muncă.
In stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei măsuri, s-au avut în vedere
următoarele elemente: numărul mare de exploataţii agricole de semi-subzistenţă şi
subzistenţă slab dezvoltate, necompetitive şi fără posibilităţi proprii de diversificare a

activităţii economice dar si lipsa fondurilor necesare asigurării cofinanţării. Conform
analizei diagnostic din Cap.I, teritoriul Valea Prutului este o zonă săracă, 10 din 11 UAT
având IDUL mai mic de 55.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
 Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru servicii si 70.000 de
euro/proiect pentru activităţile productive, servicii medicale sau sanitar-veterinare, agroturism.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în teritoriul Valea Prutului se va
acorda, sub formă de suma forfetara, în două tranşe astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de
afaceri, fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si 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.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale.
Locuri de muncă.

