
MASURA M1/6A - SPRIJINIREA MICROÎNTREPRINDERILOR START-UP

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

Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza SWOT
Măsura îşi propune să încurajeze stimularea iniţiativelor de start-up din teritoriul GAL, venind
în întâmpinarea nevoilor de susţinere financiară a întreprinzătorilor din domeniile neagricole.
În condiţiile unei economii puţin competitive a teritoriului GAL, suportul pentru crearea şi
dezvoltarea de noi activităţi economice viabile este esenţial pentru dezvoltarea şi creşterea
competitivităţii zonelor rurale.
Un rol important în acest proces revine tinerilor, care prezintă un risc crescut de migraţie
spre zonele urbane învecinate dacă nu găsesc locuri de muncă în localităţile de provenienţă
sau în apropierea lor. În absenţa unor locuri de muncă atractive pentru tineri, GAL Podişul
Mediaşului are şanse mici de dezvoltare în domeniul economic, dar tocmai tinerii sunt cei
care pot aduce în teritoriu un capital uman de altă factură, aceştia venind cu calificări
superioare sau cu un nivel de cunoştinţe practice de actualitate datorită experienţelor de
muncă în străinătate. Iniţiativele de tip start-up li se datorează în mare măsură lor, iar plus-
valoarea activităţilor economice ce ar urma să fie desfăşurate este direct proporţională cu
nivelul de  competenţe relevante pe piaţa actuală a muncii.
Nivelul dezvoltării serviciilor este un indicator relevant pentru calitatea vieţii prin prisma
educaţiei, calificării şi a obţinerii veniturilor. În teritoriul GAL Podişul Mediaşului sunt
înregistrate doar 59 de firme care desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor, fiind slab
reprezentate numeric (sau chiar lipsesc) pe câte un domeniu de activitate distinct, iar în
aceste condiţii populaţia locală trebuie să se adreseze furnizorilor de servicii din oraşele mai
mari din proximitatea teritoriului.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specifice ale măsurii:
 Încurajarea spiritului antreprenorial în rândul populaţiei locale;
 Sprijinirea diversificării economiei locale;

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

Tipul măsurii:
INVESTIȚII

SERVICII

SPRIJIN FORFETAR X



Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și Climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind
punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă.
Inovare - Măsura va promova prin criteriile de selecţie investiţii în activităţi inovative –
proiecte care sprijină dezvoltarea unor servicii/produse/tehnologii care nu există în teritoriul
GAL Podişul Mediaşului.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Această măsură este complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare
locală:
 M6/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor mici;
 M7/2A – Inființare, modernizare exploatații agricole şi unităţi de procesare;

Măsura este complementară cu M7/2A şi M6/2B datorită faptului că fermierii care sunt
beneficiarii celor două măsuri vor fi încurajaţi prin criterile de selecţie să-şi diversifice
activitatea în domeniul non-agricol, contribuind astfel la generarea de noi locuri de muncă.
Pe de altă parte, toate cele trei măsuri încurajează spiritul antreprenorial.

Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la realizarea priorității de dezvoltare P6,
alături de următoarele măsuri:
 M2/6A - Modernizarea microîntreprinderilor;
 M3/6B - Crearea şi extinderea serviciilor de bază destinate populaţiei;
 M4/6B - Păstrarea și promovarea patrimoniului cultural;
 M5/6B - Investiții în infrastructura socială și integrarea minorităților locale;

2. Valoarea adăugată a măsurii

 Teritoriul Podișul Mediașului are un potențial turistic însemnat, care se dorește a fi
pus în valoare în cadrul prezentului SDL. Din acest motiv se vor susține în mod prioritar
sectoarele cu potențial de creștere (meșteșuguri, agroturism, activităţi recreaţionale);

 Teritoriul Podişul Mediaşului este slab dezvoltat în sectorul de producţie. Din acest
motiv, cuantumul sprijinului acordat este mai mare decât în celelalte sectoare şi vor fi
punctate suplimentar proiectele din sectorul de producţie;

 Valoarea adăugată este evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de
eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local ( descrise la  pct. 7
și 8 din Fișa Măsurii).

3. Trimiteri la alte acte legislative

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor non-agricole prevăzută în



Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL și în PNDR, HG 226/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare;

 Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr.
808/2014, (UE) nr. 1307/2013, Recomandarea 2003/361/CE ;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:
 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele
fizice neautorizate nu sunt eligibile;

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun
activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru
sprijin;

 Microîntreprinderi 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);

Beneficiarii indirecți:
 Agenți economici, instituții publice, populația, beneficiari ai bunurilor și serviciilor

obținute prin activitățile economice finanțate de această măsură;
 Consumatorii din teritoriu și din regiune;
 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă.

5. Tip de sprijin

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-
agricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri.
Cerințele minime ale planului de afaceri:
 Situaţia economică iniţială a beneficiarului;
 Activitățile previzionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul

de afaceri;
 Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activității neagricole;
 Planul de afaceri nu poate să cuprindă alte acţiuni, în afara celor specifice prezentei

măsuri;
 Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la

data deciziei de acordare a ajutorului;
 Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă a

obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri;
 În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în

raport cu obiectivele realizate.
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.



6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile :
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale
din Regulamentele Europene.
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute în Planul de Afaceri (PA). Toate cheltuielile
propuse prin PA pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, inclusiv capital de lucru și
capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA
aprobat.

Acţiuni 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.

7. Condiţii de eligibilitate

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite

prin măsură;
 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL

Podişul Mediaşului;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data

deciziei de acordare a sprijinului;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să fie finalizată în cel mult 3 ani de la data

deciziei de acordare a sprijinului.
Alte angajamente
 Înaintea 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).

8. Criterii de selecţie

Criterii de selecţie
 Diversificarea activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către

activități non agricole;
 Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (producţie, meșteșuguri, agroturism,

activităţi recreaţionale);
 Domiciliul administratorului/asociatului majoritar, al solicitantului se află în teritoriul



GAL Podişul Mediaşului;
 Nivelul de calificare/experienţă în domeniul investiţiei realizată prin proiect;
 Includerea în planul de afaceri a cel puţin unei activităţi de marketing;
 Crearea de locuri de muncă – constituirea de PFA şi II poate fi luată în considerare la

cuantificarea locurilor de muncă nou create;
 Persoane angajate din teritoriul GAL Podişul Mediaşului;
 Investiţii privind protecţia mediului;
 Investiţii în activităţi inovative – proiecte care sprijină dezvoltarea unor

servicii/produse/tehnologii care nu există în teritoriul GAL Podişul Mediaşului;
Punctarea fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul Solicitantului și va respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Prioritizarea se va face
în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la
valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale 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 trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.

10. Indicatori de monitorizare
 Locuri de muncă create ;
 Cheltuiela publica totala.


