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M03/6A – Crearea și dezvoltarea de noi afaceri locale 

 

Tipul măsurii:  

☒SPRIJIN FORFETAR 

 

Descrierea generală a măsurii 

Măsura  M03/6A – Crearea și dezvoltarea de noi afaceri locale are ca principal 
scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, 
prin acoperirea activităților relevante și necesare pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 
1863 GALAȚI prin stimularea și dezvoltarea mediului de afaceri local. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite 
domenii ale economiei de bază, în teritoriu s-au înregistrat nevoi și inițiative conexe în 
ceea ce privește dezvoltarea mediului de afaceri privat. Astfel, această măsură intervine 
asupra acestei nevoi, într-o manieră prin care sprijină dezvoltarea mediului de afaceri 
privat și inițiativele actualilor și viitorilor mici întreprinzători. Această măsură vine în 
sprijinul unei dezvoltări sustenabile a teritoriului GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, 
având în vedere că una dintre cele mai importante probleme înregistrate prin analiza 
diagnostic și SWOT este îmbătrânirea populației și migrarea tinerilor spre centrele urbane. 
Acest lucru este cauzat atât de lipsa ofertei locurilor de muncă, dar și a lipsei de activități 
și întreprinderi în aria localităților din cadrul teritoriului. Astfel, prin sprijinirea unor 
acțiuni sincronizate și integrate de dezvoltare economică prin promovarea mediului de 
afaceri privat se va aduce o contribuție semnificativă atât în ceea ce privește bunăstarea 
la nivel local cât și în ceea ce privește o soluție de dezvoltare stabilă care să diminueze 
nivelul migrației. 

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din 
Regulamentul1305 din 2013, art. 4, lit. (c). 

Măsura contribuie la acest obiectiv prin asigurarea unui cadru de dezvoltare a unor 
lanțuri valorice, mai degrabă decât a unor afaceri individuale, a căror integrare în teritoriu 
este incertă. 

Obiectivul specific al măsurii este Diversificarea activităților economice prin 
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate. 

Măsura contribuie la prioritatea nr 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale. 

Măsura corespunde obiectivelor articolului 19 alin.1, litera a) Ajutor la înființarea 
întreprinderii din Reg. (U.E.) 1305/2013  Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A Facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă. 

 Obiective transversale 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Inovare  

Măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanțarea și dezvoltarea unor 

afaceri care nu există în teritoriu, determinandu-se astfel stoparea migrării de personal, 

de forță de muncă și posibilitatea inițierii de afaceri la nivel local pentru asigurarea unor 

venituri constante. 
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Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea activităților de 

protecție a mediului ca și criteriu de selecție a proiectelor. Astfel, doar proiectele care vor 

îndeplini anumite condiții de mediu (unele minime obligatorii, altele de punctaj la 

selecție) vor fi finanțate. Totodata, prin  utilizarea echipamentelor care se vor achiziționa 

în cadrul proiectelor impactul asupra mediului va fi semnificativ diminuat. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL. 

Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte la nivel economic, deoarece prin 

intermediul ei se vor dezvolta atât mediul de afaceri privat prin încurajarea întreprinderii 

de noi activități economice, cât și oferta locurilor de muncă și a posibilităților noi de 

dezvoltare pe aria GAL-ului. Un alt element de valoare adăugată, manifestat indirect, este 

dat de rețelele care se formează pe verticală. Deoarece proiectele trebuie să demonstreze 

că vor răspunde unor necesități, se vor forma legături între activitățile succesive al 

acestuia. Această integrare pe verticală va duce la o mai bună coeziune teritorială și 

sectorială, ceea ce va fi foarte benefic pentru mediul economic, care va fi mai susceptibil 

oportunităților și mai rezistent amenințărilor. 

Trimiteri la alte acte legislative  

 Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1698/2005 al Consiliul 

 Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

 HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat 

 Ale legislație cu impact asupra prezentei măsuri. 

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți 

- Microîntreprinderi care propun activități non agricole noi sau micro-întreprinderi nou 

înființate (PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru populația 

rurală (non-agricole); 

- Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de 

finanțare sau cu o vechime maxim de 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat 

activități până la momentul depunerii acesteia (start-up). 

Beneficiari indirecți 
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Mediul de afaceri local 

Autoritatile locale 

Șomeri 

Tip de sprijin: FORFETAR  

Sprijinul se acordă sub forma unei sume forfetare pentru implementarea 

obiectivelor prevăzute în planul de afaceri asumat, pentru finanțarea de noi activități non-

agricole, care se acordă în două tranșe. 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri asumat. Toate 

cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante 

pentru implementarea corectă a acestuia pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Tipuri de acțiuni eligibile 

Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole 

de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții 

metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, 

producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, 

producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 

activități, ca parte integrantă a proiectului etc.; 

Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale 

non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii 

etc.); 

Activități turistice/recreere/sportive (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii 

turistice de agrement și alimentație publică); 

Servicii (ex: medicale, sociale, 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.). 

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole 

aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea 

Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea 

produselor din Anexa I la Tratat; cheltuielile aferente domeniilor exceptate în 

conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Conditii de eligibilitate: 

-  solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfășurarea activităților 

neagricole; 

- proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de acțiuni eligibile 

sprijinite prin măsura 03/6A; 

- implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 3 luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului.      

- au capital social integral privat; 

- nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile similare; 



  
                           

 

Oraş Târgu Bujor, Str. General Eremia Grigorescu nr. 105, clădirea Primăriei Oraşului                                               

Târgu Bujor, Camera nr. 5, jud. Galaţi, Reg. Nr.1/28.04.2015, CUI 34446610, Tel. 0236 340 339,  Banca 

Transilvania - IBAN RO56BTRLRONCRT0288293901, Email: galeg1863gl@gmail.com 

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAŢI 

 
- sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social şi îşi desfăşoară 

activitatea pe teritoriul GAL-ului; 

- codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul apelului de proiecte (lista 

codurilor CAEN va fi definitivata în cadrul procesului de elaborare a Ghidului Solicitantului 

specific acestei măsuri); 

- nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, 

cât şi pentru toate punctele de lucru, după caz; 

Alte angajamente 

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe solicitantul va face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în 

procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată și creerii unui loc de muncă. 

Criterii de selectie 

 Proiecte depuse de tineri cu vârsta de până la 40 de ani -30 pct; 

 Sectorul de activitate vizat prin proiect – max. 30 pct: 

- Producție - 30 pct; 

- Servicii - 20 pct; 

- Activități meșteșugărești – 15 pct; 

- Activități turistice/recreere/sportive – 10 pct. 

 Proiecte care vizează crearea de noi locuri de muncă: 30 pct: 

- minim 4 locuri de muncă – 30 pct; 

- 3 locuri de muncă 25 pct; 

- 2 locuri de muncă 15 pct. 

 Proiecte  care vizează utilizarea de surse regenerabile de energie: 10 pct 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Valoarea maximă a sprijinului forfetar:  38.500 EURO acordat în două tranșe: 

- 70 % din valoarea sprijinului, după semnarea deciziei de finanțare; 

- 30 % din valoarea sprijinului, după implementarea Planului de Afaceri. 

În cazul neimplementării corecte a planului, sumele, vor fi recuperate proporțional 

cu obiectivele nerealizate. 

Indicatori de monitorizare  

Nr minim proiecte finanțate:6 

Nr locuri de muncă nou create:10 

Nr afaceri locale nou înființate:3 

 

Precizăm că cele de mai sus reprezintă regulile de bază ale măsurii, urmând ca 

în perioada de realizare a ghidului specific să fie finalizate și detaliate informațiile 

necesare accesării, implementării și monitorizării proiectelor eligibile prin această 

măsură. 

 


