Denumirea măsurii/Codul măsurii:
Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii
Herței/M2/6A
Tipul măsurii: 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
În cadrul activităților desfășurate în contextul prezentei strategii la nivelul unităților
administrativ teritoriale, majoritatea respondenților au declarat că agricultura reprezintă
un domeniu cu un potențial de dezvoltare foarte mare, considerând că cele mai potrivite
investiții private în localitățile pe care le reprezintă ar fi în acest domeniu. În acest
context, considerăm că eforturile actorilor relevanți în plan economic (autoritățile publice
locale, agenții economici, etc.) trebuie să vizeze sprijinirea acestui sector fragmentat și
lipsit de consistență. Participanții la evenimentele de animare desfășurate au recunoscut
lipsa unor structuri de sprijin care să furnizeze servicii de consultanță în întocmirea
proiectelor cu finanțare nerambursabilă, exprimând în același timp și lipsa de încredere pe
care aceștia o au în capacitatea proprie de acces la oportunitățile oferite de programele
naționale și europene. Acest aspect este probat și de numărul redus de proiecte depuse în
unele localități din teritoriul G.A.L. Codrii Herței (comuna Păltiniș, comuna Lozna,
comuna Viișoara, comuna George Enescu, comuna Broscăuți, comuna Șendriceni, comuna
Mihăileni).
Analiza diagnostic efectuată în teritoriu a subliniat în ceea ce privește prezența
serviciilor destinate populației următoarele aspecte:
- inexistența unor categorii de servicii care să valorifice resursele locale și
potențialul local;
- dificultățile unor categorii de persoane în a avea acces la servicii din cauza unor
obstacole economice și fizice.
În acest context tipurile de servicii ce vor fi încurajate prin finanțările G.A.L.
trebuie să se adapteze și să răspundă la gama tot mai mare de nevoi. Această măsură este
menită să ofere răspunsuri la următoarele nevoi identificate în teritoriul Codrii Herței:
- asigurarea menținerii populației în teritoriu;
- promovarea creării de noi activități în sectorul serviciilor adresate populației în
special în favoarea tinerilor;
- gradul scăzut de atractivitate al zonei;
- valorificarea redusă a resurselor locale (teren agricol, expertiză, forță de muncă).
Analiza SWOT evidențiază nivelul scăzut al veniturilor obținute din activități nonagricole în teritoriu. Ca urmare, se impune necesitatea creării de noi microîntreprinderi
care vor revitaliza economia rurala prin crearea de locuri de munca pentru populație în
sectorul non-agricol si creșterea veniturilor acesteia. Sprijinul vizat prin aceasta măsură se
adresează micro-întreprinderilor, precum și locuitorilor din teritoriul G.A.L. care doresc sa
desfășoare o activitate economică neagricolă, devenind antreprenori.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) 1305/2013:
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
- Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a teritoriului G.A.L. și
eradicarea sărăciei;

- Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice;
- Reducerea gradului de dependență față de agricultură;
- Crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul G.A.L. Codrii Herței.
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.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
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) 1305/2013: inovare și
protecția mediului.
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în localitățile componente
ale G.A.L, sporind atractivitatea acestora, prin noi oportunități și posibilități pentru
adaptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare în activitățile economice
nou înființate, prin contribuția adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de
locuri de muncă și combaterea sărăciei.
Sprijinul acordat prin această măsură, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici
pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, contribuie la reducerea efectelor
schimbărilor climatice.
Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Acțiunile specifice acestei masuri se pot
realiza fie individual, fie în complementaritate cu alte acțiuni din cadrul altor masuri. Prin
activitățile pe care le cuprinde această măsură, ea se afla în relație de complementaritate
cu M1/1C, beneficiarii direcți ai acestei măsuri vor dobândi cunoștințele necesare
administrării afacerii la activitățile desfășurate prin M1/1C.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura, la nivel de investiții pentru întreprinderi, va
asigura sinergic un nivel de viață mai ridicat, creșterea gradului de incluziune pe piața
muncii și dezvoltarea economică în teritoriu. Alegerea acestei măsuri și combinarea ei cu
M3/6B, M4/6B și M5/6B va crea sinergii puternice la nivelul P6 Promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, potențând
legăturile între infrastructură, servicii de bază și dezvoltare locală.
2. Valoarea adăugată a măsurii. Din activitățile de animare realizate, la care au
participat și reprezentanții administrației publice locale a rezultat că pentru perioada
viitoare de programare trebuie îndreptată atenția spre oferirea de servicii de consultanță
de calitate prin structurile de sprijin a afacerilor, asigurându-se pe de o parte condițiile
necesare pentru a sprijini supraviețuirea start-up-urilor, iar pe de alta parte elementele
ce vizează dezvoltarea celor existente pentru a deveni mai competitive. Măsura vizează
încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înființarea
activităților neagricole în special furnizarea de servicii de consultanță, contabilitate,
juridice, audit, servicii tehnice, administrative în localitățile din teritoriul G.A.L.. În
comparație cu alte structuri existente, cele ce vor fi realizate prin intermediul finanțărilor
G.A.L. vor fi încurajate să se doteze cu un punct de informare care să prezinte atât
produsele obținute în teritoriu (garantând promovarea și vânzarea de produse tipice
teritoriului, cu scopul de a asigura o identitate acestor produse și integrării acestora în
imaginea teritoriului), cât și informații de promovarea a zonei, asigurându-se o plus
valoare turistică.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE:

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor
și a întreprinderilor mici și mijlocii.
Legislație Națională:
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 național.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin
înființarea unor activități non-agricole în teritoriul G.A.L. Persoanele fizice neautorizate
nu sunt eligibile;
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care își propun activități nonagricole, 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);
Beneficiarii indirecți:
- Persoanele din teritoriul G.A.L. Codrii Herței care sunt interesate de servicii
tehnice, administrative, consultanță, contabilitate, juridice, audit;
- Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă.
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat în două tranșe, sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea
de noi activități non-agricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței pe baza unui plan de
afaceri.
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor
din H.G. nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1
și fișa tehnică S.M. 19.2 conform prevederilor din Ghidul solicitantului aprobat prin OMADR
nr. 295/2016.
Acțiuni eligibile:
- Activități de producție (producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile/
producerea și utilizarea de peleți din resturi vegetale, pentru desfășurarea propriei
activități, ca parte integrantă a proiectului);
- Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale
non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii
etc.);
- Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii
informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul
rural, etc.).
Acțiuni neeligibile:
- Achiziționarea de utilaje și echipamente aferente activității de prestări servicii în
agricultură;
- Producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.
7. Condiții de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
- Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități
sprijinite prin măsură;
- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul G.A.L.;
- 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 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 selecție
- Proiecte care vor respecta condiția creării de noi locuri de muncă;
- Proiecte care stimulează desfășurarea de servicii de consultanță, contabilitate,
juridice, audit, servicii tehnice, administrative;
- Proiecte care vizează amenajarea unui punct de informare care să prezinte atât
produsele obținute în teritoriu, cât și informații de promovarea a zonei;
- Proiecte care utilizează energia produsă din surse regenerabile;
- Proiecte care asigură servicii în mai mult de două UAT din teritoriul G.A.L.
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 50.000 de euro/proiect.
Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței
se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe 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 cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 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.
Suma totală alocată măsurii este de 500.000 Euro.
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de locuri de muncă create: 5
Cheltuiala publică totală: 500.000 Euro
Număr structuri care furnizează servicii de consultanță, contabilitate, juridice,
audit, servicii tehnice, administrative înființate: 5

