Denumire Măsură

Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER din G.A.L.
CEAHLĂU
Codul Măsurii
M1 / 6A
Tipul Măsurii
x Investiţii
Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi sociale impune
acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării localităţilor din microregiunea Ceahlău. Aceasta se
explică prin necesitatea creării de locuri de muncă alternative, precum şi a surselor de venituri
adiţionale din activităţi non-agricole, alături de reorientarea forţei de muncă spre activităţi nonagricole productive şi către dezvoltarea serviciilor deficitare pentru populaţia din teritoriul GAL
Ceahlău.
Sectorul economic joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea oricărei localităţi, fiind
motorul dezvoltării şi valorificării potenţialului existent. Un bun mediu de afaceri, existenţa unor
reale oportunităţi pentru IMM-uri, vor conduce la creşterea de ansamblu a economiei din
microregiunea Ceahlău.
De asemenea, sprijinirea sectorului economic non agricol reprezintă una din nevoile prioritare
identificate la nivelul teritoriului GAL Ceahlău pe parcursul acţiunilor de animare /consultare şi
aplicare a chestionarelor desfăşurate premergator elaborării SDL.
Obiectivele de
3 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
dezvoltare rurală
comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă
(conform Reg. UE
1305/2013, art. 4)
Obiectivele specifice ale Obiectivul general al măsurii este:
Măsurii
1.Dezvoltarea economică şi socială echilibrată şi durabilă a teritoriului
LEADER din GAL CEAHLĂU
Obiective specifice:
1.Stimularea mediului de afaceri din microregiunea Ceahlău prin
înfiînţarea şi dezvoltarea de IMM-ri în domeniul neagricol
2. Crearea de facilităţi de ocupare a forţei de muncă disponibilă în
cadrul microregiunii Ceahlău prin crearea de noi locuri de muncă
3. Dezvoltarea de activităţi economice neagricole prin asigurărea
gestionarii durabile a resurselor naturale şi promovarea producerii
energiei pe bază de resurse regenerabile;
Contribuţia la
P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
Prioritatea/priorităţtile
comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă
prevăzute la art. 5 din
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. 1305/2013
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile 6A) Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi
de intervenţie Măsurii
mici, precum şi crearea de locuri de muncă
19.2

Contribuţia la
obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
alte măsuri din SDL
Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL

Valoarea adaugată a
Măsurii

Mediu şi inovare

M1/6A este complementară cu măsurile M7/1A și M8/2A
M 2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de bază
în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării microregiunii
Ceahlău
M 3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la
servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare multifuncţionale)
M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie
M 5/6B Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea
moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a G.A.L.
Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului
M 6/6C Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea
Ceahlău
M 10/6B Îmbunătăţirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile
publice şi în sectorul privat din microregiunea Ceahlău
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin
activităţi economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea
resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea
sărăciei.
Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria
celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele
care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile şi
prevăd investiţii care urmăresc eficientizarea consumului de energie şi
reducerea deşeurilor.
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul
non-agricol pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole
în comunele din teritoriul GAL.
Vor fi încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigură
servicii în mai mult de două UAT din GAL.
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului în toate formele sale.
Diversificărea economiei din microregiunea Ceahlău prin creşterea
numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici ce activeaza în
sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor deficitare şi crearea de
locuri de muncă în spaţiul LEADER din G.A.L. Ceahlău, în vederea
diminuării disparităţilor dintre rural şi urban, dezvoltarea activităţilor
non-agricole existente, precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării
activităţilor tradiţionale şi valorificarea resurselor non-agricole locale

Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
1.2 Legislaţia Naţională
Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 cu modificările şi completările
ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 cu modificările şi completările
ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice .
Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011
Legea nr 82/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 346/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare
Legislația va fi completată cu alte acte normative cu incidență în
domeniu regăsite pe www.afir.info
Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care îşi diversifică
activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole în spaţiul LEADER
al microregiunii Ceahlău pentru prima dată. (start-ups)
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii
aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu
au desfăşurat activităţi pâna în momentul depunerii acesteia
Micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente
Întreprinderi sociale
Comunitatea de pe teritoriul G.A.L. CEAHLĂU
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conf cu
art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013.
Pentru proiecte de investiţii:
1. Activităţi de producţie (ex: fabricarea produselor textile,
îmbrăcaminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton;
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a
produselor lemnoase inclusiv producerea de peleţi şi brichete; prelucrare
piatră şi alte produse neagricole locale, fabricare construcţii metalice,
maşini, utilaje şi echipamente; fabricare produse electrice, electronice,
etc.);
2. Activităţi meşteşugăreşti (ex: activităţi de artizanat şi alte activităţi
tradiţionale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a

fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
3. Activităţi turistice (ex: servicii turistice de cazare, servicii turistice de
agrement şi alimentație publică);
4.Furnizarea de servicii în domeniile: construcţii, medicale, sociale,
sanitar-veterinare; reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
consultanţă, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia
informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
Acţiuni neeligibie
Prestarea de servicii de închiriere utilaje agricole către terţi;
Producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente ”second hand”;
Condiţii de eligibilitate
Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău
Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR
Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă
este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de
către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se afla într-o situaţie litigioasă cu AFIR, până la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată
Beneficiarul să aibe sediul social sau secundar pe teritoriul G.A.L.
Ceahlău
Beneficiarul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei
pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plată.
Beneficiarul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei;
Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza
prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate ;
Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra
mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în
conformitate cu Legislaţia în vigoare .
Criterii de selecţie
Solicitanti eligibili Vor fi prioritizati:
 fermierii și IMM-uri ce activează în domeniul turismului care
au beneficiat de acțiuni de formare, informare și transfer de
cunoștinte prin măsura M7/1A,
 fermieri care au beneficiat de sprijin prin măsura M 8/2A
 Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o Investiţie
similară;
Proiectul vizează activităţi de producţie în domeniul prelucrării
produselor locale (ex:lemn, piatră, plante, etc) ;
Proiectul vizează prestarea de servicii medicale, turistice şi de agrement
Energia provenită din surse alternative funcţionale va asigura minim 5%
din consumul general;
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
Întreprindere activă fără întrerupere cel puţin 2 ani şi cu profit

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Indicatori de
monitorizare

operaţional în ultimul an;
Întreprinderile din domeniul non-agricol asigură servicii în mai mult de
două UAT-uri din G.A.L.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de
85% în
următoarele cazuri:
pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie,
activităţi meşteşugăreşti, servicii medicale, sanitar-veterinare
pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă
prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.
Sprijinul se majoreaza la 85% în cazul fermierilor, în cazul în care
aceștia sunt:
a)
persoane fizice înregistrate în registrul APIA sau ANSVSA cu cel
puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii cererii de finanțare
b)
persoane juridice - micro întreprinderi care au ca principală
activitate, activitatea agricolă desfășurată cu cel puțin 12 luni
consecutive înaintea depunerii Cererii de Finanțare
Valoarea
sprijinului
nerambursabil
nu
va
depăşi
200.000
euro/beneficiar, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează
transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care
sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro/proiect
Număr de locuri de muncă create;
Număr total de întreprinderi sprijinite;
Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecţia mediului

