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Drumul spre Europa trece prin curtea noastră!

Fisa Măsurii 312

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare –miza intervenţiei:

Obiectivele operationale ale acestei masuri vizeaza:

1. Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol
în spaţiul rural;
2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Descrierea intervenţiei domeniul de acoperire al măsurii:
Prin intermediul acestei masuri se urmareste indeplinirea obiectivelor prioritatii nr. 1 stabilita
in cadrul Planului de dezvoltare al GAL-ului, si anume „cresterea competitivitatii
microintreprinderilor si dezvoltarea sectorului turistic” prin incurajarea activitatilor non-
agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Beneficiari
Tipuri de beneficiari :
Publici : nu este cazul
Privaţi :

Micro – intreprinderile
Persoane fizice

Evaluarea numărului : 5 proiecte

Precizări privind acţiunile eligible
Tip de acţiuni eligibile
Investiţii în activităţi non-agricole
- Industria uşoară (articole de pielărie,încalţăminte,lână,tricotaje,produse de

uz,gospodăresc,produse odorizante etc.);
- În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de

cherestea(ex mobilă)
- Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti
- Servicii pentru populaţia rurală (croitorie,frizerie,cizmărie,conectare şi difuzare

internet,mecanizare,transport,)
- Investiţii în producerea de energie regenerabilă
- Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport)

protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor, servicii sanitar veterinare
- servicii medicale
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- servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.
- Mecanica fina, asamblare masini unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje.

Finanţare :
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 40 %

Nr. de
proiecte
prevăzute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total
pe măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţie
publică
naţională

Contribuţie
privată

5 41.176,00 205.882,00 140.000,00 35.000,00 30.882,00

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile:
1. Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatean sprijinului public
nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea
de 200.000 Euro/ proiect.
2. 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical
veterinar individual, persoana fizica autorizata, întreprindere familiala precum si
persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata,
întreprindere familiala;
3. 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara
activitatea în sectorul transportului rutier;
4. 200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuala, societati cooperative
mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I,
societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si
pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca întreprindere individuala

Criterii de selectie locala:
Nr.crt. Criterii de selecţie Punctaj

1 Aplicantul nu a mai beneficiat de alt sprijin din alte
fonduri comunitare pentru investiţii similare in
ultimii 3 ani

15

2 Proiecte care promovează activităţi meşteşugăreşti,de
artizanat

10

3 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până la 40
de ani la data depunerii proiectelor

20

4 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou infiintate)
care aplica proiecte ce vizeaza activitati non-
agricole productive

20

5 Proiecte care vizează acordarea de servicii/activitati
de productie pentru populaţia rurală

15

6
Proiecte care vizează achizitionarea de echipamente
pentru producerea energiei din alte surse regenerabile
decat biocombustibilii

5
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7 Proiecte care prin activitatea propusa creeaza mai
mult de un loc de munca/25.000 euro investiti

10

8 Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-
veterinare sau serviciilor medicale

5

TOTAL 100

Presedinte
Voinea Ionel


