FIȘA MĂSURII
Sprijinirea de activități neagricole
CODUL Măsurii - M5 / 6A
Tipul măsurii:
☒ 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
Structura economică a teritoriului GAL Valea Someșului este una diversificată, cu o
bună reprezentare a sectorului agricol, însă și a celorlalte ramuri ale economiei. A doua
ramură a economiei bine reprezentată pe teritoriul GAL Valea Someșului este industria
prelucrătoare în special industria alimentară ( prelucrarea și conservarea legumelor,
fabricarea produselor de morărit și a pâinii, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor)
urmată de fabricarea produselor textile și a îmbrăcămintei, prelucrarea lemnului, fabricarea
articolelor din beton, din plastic, din cauciuc, tăierea și fasonarea pietrei și fabricarea
mobilei. O parte a agenților economici realizează activități de transport terestru de marfă și
călători. În ceea ce privește partea de servicii nu este atât de bine reprezentată ca și
celelalte ramuri ale economiei însă în localitățile componente ale teritoriului aflate în
apropierea orașelor și municipiilor învecinate ( Dej și Jibou) precum și în orașul Șomcuta Mare
serviciile oferite populației sunt cele veterinare, de curățenie, recreative, de înfrumusețare,
consultanță și contabilitate, servicii imobiliare. Silvicultura și în special exploatarea forestieră
sunt activități prezente în partea de nord a teritoriului acolo unde suprafețele de pădure sunt
mai bine reprezentate.
Infrastructura turistică din teritoriu este reprezentată de un număr de 8 structuri de
primire turistică din care 7 agropensiuni și 1 hotel. Numărul total de înoptări în pensiuni
agroturistice este de 2.409, iar numărul total de turiști este de 2.029. Astfel, numărul mediu
de zile de cazare este de 1,18. În hotel numărul de turiști este de 1.266 persoane, numărul de
înnoptări fiind de 20.213, iar numărul mediu de zile de cazare în hotel fiind de 15,90 zile,
datorită faptului că este o structură de primire turistică balneoclimaterică cu bază de
tratament. La nivelul teritoriului există centre de informare turistică în curs de realizare.
Având în vedere situația sectorului economic al teritoriului GAL Valea Someșului
putem concluziona că problemele acestui sector sunt legate de numărul mic de angajați în
teritoriu raportat la numărul mare de agenți economici din teritoriu, lipsa în majoritatea
comunelor din teritoriu a infrastructurii turistice, precum și numărul mic de structuri de
primire turistică de pe teritoriu, lipsa promovării potenţialului turistic local, lipsa serviciilor
conexe turismului precum și numărul mic de zile de cazare în structurile existente.

Măsura își propune combaterea tuturor acestor probleme și găsirea unor soluții
eficiente de relansare a sectorului economic, cu precădere a serviciilor turistice. Atragerea
turiștilor în zonă va aduce plus valoare și în plus, creșterea numărului de înoptări va genera
creșterea veniturilor atât pentru operatorii economici din sectorul turism, dar și pentru cei
adiacenți acestuia.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:
(3)obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților
rurale,inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiectiv specific al măsurii: Diversificarea economiei teritoriului LEADER, dezvoltarea
economică a zonei şi eradicarea sărăciei prin dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi a
altor activităţi economice, dezvoltarea turismului și crearea de locuri de muncă.
Măsura contribuie la prioritatea principală (6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale și prioritatea secundară:
P1: Incurajarea transferului de cunostiinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele
rurale ( asta este nou introdusa)
P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar
și silvic
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatațiilor și a
întreprinderilor alineatul 1b investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 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 obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013:
 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:
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.
 Inovare:
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate,
prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi
combaterea sărăciei.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Măsura M5/6A este complementară cu măsurile M2/2A și M4/3A deoarece beneficiarii direcți
ai măsurii M5/6A sunt beneficiari direcți ai măsurilor M2/2A și M4/3A. De asemenea,

beneficiarii direcți ai M5/6A sunt beneficiari indirecți ai măsurilor M1/1B, M3/3A și M7/6B.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M5/6A este sinergică cu măsurile M6/6B, M7/6B deoarece contribuie la aceeași
prioritate principală ( Prioritatea 6). Măsura M5/6A este sinergică cu măsurile M1/1B și M2/2A
datorită faptului că prioritatea principală pentru măsura M5/6A este prioritate secundară a
măsurilor M1/1B și M2/2A ( Prioritatea 6). Măsura M5/6A este sinergică cu măsurile M3/3A și
M1/1B întrucât contribuie la aceeași prioritate secundară (Prioritatea 5).
2. Valoarea adăugată a măsurii
Se acordă sprijin pentru facilitarea diversificării producției nonagricole și a serviciilor
oferite populației din teritoriul LEADER GAL Valea Someșului prin înființarea și dezvoltarea de
microîntreprinderi și întreprinderi mici.
Scopul final al măsurii este dezvoltarea durabilă a teritoriului, crearea de noi locuri de
muncă și reducerea gradului de sărăcie în teritoriu. Sprijinul acordat prin această măsură va
viza sprijinirea inițiativelor de investiții în domenii non-agricole pentru diversificarea
activităților non agricole, în special a celor care vizează turismul și serviciile conexe acestuia.
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
teritoriul LEADER 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 părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei
din teritoriul LEADER, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea
sărăciei şi la combaterea excluderii sociale.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002
care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană
pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor
R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
igiena produselor alimentare
Legislația națională
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
cu modificările şi completările ulterioare;

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;
Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )
Beneficiarii direcți:
Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate cu statut minim de
PFA, din zone rurale, precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricole conform art 19.
alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 1305/2013.
Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D
Beneficiarii indirecți:
 Populația locală
 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
 Alți agenți economici din teritoriu
 Autorități publice locale
5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.
Acțiuni neeligibile :
Investiții în activități agricole.
7. Condiții de eligibilitate





Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să prezinte o documentație tehnico - economică;
Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar
activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării





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
 Proiecte care se încadrează în lista domeniilor prioritare
 Proiecte care utilizează energie produsă din surse regenerabile
 Proiecte care crează locuri de muncă
 Solicitanții care nu au mai beneficiat de sprijin pentru investiții similare
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% pentru
proiecte generatoare de profit.
Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 200.000 euro.
Conform Regulamentului (CE) 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, acesta se
acorda pentru o perioadă de maxim trei ani fiscali, plafonul maxim fiind de 200.000 euro.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care
efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu depășește suma de
100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare.
10. Indicatori de monitorizare
Domenii
intervenție
6A
1A

de Indicator de monitorizare
Locuri de muncă nou create
Cheltuielile publice totale

Valoarea
2
137.781 euro

