FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii: Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de producție
CODUL Măsurii - Măsura M3/6A
Tipul măsurii: X 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
Măsura M3/6A vizează dezvoltarea activităților non-agricole în sectorul de producție, la
nivelul teritoriului Asociației ”GAL Tecuci”, încurajând astfel dezvoltarea afacerilor care
vor conduce la reducerea sărăciei, având în vedere că 15 din cele 16 comune ale
teritoriului au Indicele IDUL privind gradul de sărăcie sub pragul de 55, conform Listei UATurilor cu valorile IDUL corespunzătoare.Diversificarea veniturilor în alte domenii decât
producţia agricolă a rămas până în prezent redusă în teritoriu.Sprijinirea creării și
dezvoltării micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici în domenii non-agricole va crea
noi locuri de muncă în teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” și va contribui la absorbția
surplusului forței de muncă din sectorul agricol. Stimularea activităților de producție în
domeniul non-agricol,va creşte gradul de atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel
tendința rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi oportunități socioeconomice.
În prezent, în teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”, oportunităţile de angajare sunt reduse, în
special în sectorul non-agricol.Populaţia din zonele rurale depinde în principal de
activităţile agricole, acestea oferindu-le condiții de viață de subzistență. Decalajul dintre
mediul rural şi cel urban este redat de nivelul scăzut de venituri şi de rata de angajare.
Nevoia obținerii de venituri suplimentare pentru populaţia ocupată în agricultura de
subzistență și semisubzistență este absolut necesară, mai ales în contextul tendinței de
depopulare.Totodată nevoia de stimulare a antreprenoriatului în mediul rural este ridicată
și este în rezonanță cu nevoia de creștere a valorificării potențialului comunităților rurale
din perspectiva resurselor locale. Dezvoltarea activităților afacerilor la scară mică de către
fermieri și alți întreprinzători locali în domenii non-agricole poate contribui la obținerea
de locuri de muncă, venituri suplimentare și la menținerea populației în mediul rural.
Legătura măsurii cu nevoile:
Sprijinul acordat prin măsura M3/6A se va adresa următoarelor nevoi identificate în analiza
diagnostic și analiza SWOT:
(N1) Reducerea gradului de sărăcie a populației locale și creșterea nivelului de trai al
acesteia;
(N4) Diversificarea oportunităților economice care să ducă la crearea de locuri de muncă,
în teritoriu, atât în domeniul agricol cât și non-agricol;
(N5) Diversificarea economiei locale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici în sectorul non-agricol.
Măsura M3/6A contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală:
b)asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor
climatice;
c)obținerea unei dezvoltări echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă prevăzute la Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
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Obiective specifice ale măsurii M3/6A:
Încurajarea întreprinderilor pentru producția și utilizarea surselor regenerabile de
energie;
Stimularea mediului de afaceri din teritoriu;
Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în teritoriu;
Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
Crearea de locuri de muncă;
Creşterea veniturilor populaţiei locale;
Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor
agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării
de alternative ocupaţionale.
Măsura contribuie la prioritățileprevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale;
P5 - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon și reziliența la schimbările climatice în sectoarele agricol,
alimentar și silvic.
Măsura M3/6A corespunde obiectivelor art.19–Dezvoltarea exploatațiilor și a
întreprinderilor din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă.
Măsura contribuie la DI secundar:5C–Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor
regenerabile de energie, a sub-produselor, a deşeurilor şi reziduurilor şi a altor materii
prime nealimentare, în scopul bio-economiei;
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu:
Măsura sprijină investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile,
prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor.Totodată, sprijinul acordat micro-întreprinderilor și
întreprinderilor mici pentru producția și utilizarea surselor regenerabile de energie, în
special, prin utilizarea biomasei contribuie la protejarea mediului.
Inovare:
Diversificarea activităţilor economice în teritoriu va deschide noi oportunităţi şi posibilităţi
pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel
atractivitatea satelor din teritoriu, în special pentru tineri.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Măsura M3/6A este complementară cu măsura M1/2B, Încurajarea reînnoirii generațiilor de
fermieri, ai cărei beneficiari direcți, pot fi solicitanți eligibili în cadrul măsurii M3/6A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M3/6A este sinergică cu următoarele măsuri:
M4/6A - Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de producție;
M5/6B - Renovarea satelor;
M6/6B-Îmbunătățirea infrastructurii sociale -întrucât aceste măsuri contribuie la
atingerea aceleiași priorități:P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a
dezvoltării economice în zonele rurale.
2.Valoarea adăugată a măsurii M3/6A
Măsura M3/6A vizează susţinerea activităţilor de diversificare a economiei non-agricole,
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care va aduce valoare adăugată în teritoriu prin crearea şi menţinerea de locuri de
muncă.Acest sprijin este esenţial pentru realizarea unei transformări structurale a
economiei din teritoriu, având în vedere procentul mare de forţă de muncă implicată în
activităţi agricole de subzistenţă.
Valoarea adăugată poate fi evidențiată prin includerea la nivelul criteriilor de selecție
specifice măsurii a prioritizării investițiilor care își propun crearea de noi locuri de muncă
pentru populația locală.
Sprijinul acordat prin măsura M3/6A vizează inclusiv investiții în producţia de
biocombustibil (peleți, brichete, s.a) din biomasă, încurajându-se, în acest fel, utilizarea
surselor regenerabile de energie, la nivelul teritoriului.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003,R(UE) nr. 1407/2013, Comunicarea Comisiei
nr. 2008/C14/02, Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și
restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, Ordonanța de urgență nr. 44/2008,
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nouînfiinţate (start-ups)
din spaţiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona
rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
Beneficiari indirecți:
Persoane fizice şi juridice din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”.
5. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr.
1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
 Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de

marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții
metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); 
Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.
Acțiuni neeligibile:
Nu este eligibilă producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică.
Prestarea de servicii agricole;
Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat.
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2
aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului
naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală şi de la bugetul de stat.
7.Condiții de eligibilitate
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul
Asociației ”GAL Tecuci”;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
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Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei
documentații tehnico-economice;
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în
vigoare.
8. Criterii de selecție
Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole;
Principiul prioritizării sectorului pentru producția de combustibil din biomasă (ex.:
fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării;
Principiul promovării investițiilor care își propun în planul de afaceri activități de
promovare a produselor;
Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a
firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;
Principiul prioritizării investițiilor care propun în planul de afaceri crearea a cel puțin un
loc de muncă cu normăîntreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Alocarea financiară a măsurii este de 385.895 euro.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul
de minimis și nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%.
Valoarea sprijinului nerambursabil se va încadra între minim 5.000 și maxim 200.000 euro.
Justificarea intensității sprijinului:
În stabilirea intensității sprijinului acordat în procent de 90%, în cadrul acestei măsuri, s-au
avut în vedere următoarele elemente:
 analiza diagnostic, din care reiese că teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” este o zonă
săracă, 15 din 16 UAT-uri având IDUL mai mic de 55.
 numărul mare de firme care activeazăîn domeniul non-agricol având acces redus la
creditare, lipsa instrumentelor financiare adaptate nevoilor micilor întreprinzători locali;
Având în vedere nevoile identificate în teritoriu, numărul mare al potențialilor beneficiari
din teritoriu și valoarea adăugată a măsurii (suma aplicabilă) nu va depăşi 200.000
euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, intensitatea sprijinului nu
va depasi 90%, incadrându-se în limita maximă admisă de Regulamentul (CE) nr.
1305/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Număr delocuri de muncă create – 2.
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