
 

MĂSURA M2/6A - MODERNIZAREA MICROÎNTREPRINDERILOR (FEADR, EURI) 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Justificarea măsurii şi corelarea cu Analiza SWOT 

Măsura îşi propune să încurajeze stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL, venind în 

întâmpinarea nevoilor de susţinere financiară a microîntreprinderilor care desfăşoară 

activităţi în domenii neagricole şi care doresc să îşi extindă sau să îşi modernizeze afacerile 

deja funcţionale.    

În anul 2014, în teritoriul GAL erau înregistraţi 386 agenţi economici, dintre care 309 aveau 

mai puţin de 10 angajaţi. Numărul mic de salariaţi al acestor micro-întreprinderi şi cifra 

redusă de afaceri generată în anul 2014 arată că eforturile începute în perioada trecută de 

implementare a Programului LEADER trebuie continuate şi în perioada următoare de 

programare, pentru a creşte şansele de revitalizare a economiei rurale, ceea ce va avea ca 

rezultat un număr crescut de locuri de muncă pentru populaţia ocupată în sectorul non-

agricol şi creşterea veniturilor acesteia.  

Sprijinul vizat prin această măsură se adresează microîntreprinderilor care doresc să îşi 

dezvolte/modernizeze afacerile existente, încurajând investiţiile în activităţi non-agricole cu 

valoare adăugată mare care să folosească resursele umane şi materiale locale.  

Industria este reprezentată în teritoriul GAL Podişul Mediaşului printr-un număr de 49 de 

firme, cele mai multe dintre acestea activând în industria alimentară (12), în industria de 

prelucrare a lemnului (11) şi în industria construcţiilor metalice (8). Toate aceste firme 

trebuie să investească periodic în retehnologizarea liniilor de producţie şi/sau în 

modernizarea utilajelor astfel încât producţia proprie să se ridice cel puţin la standardele 

medii ale UE, altfel riscând să îşi reducă nivelul de competitivitate şi să îşi piardă clienţii.          

Obiectivul de dezvoltare rurală:  

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

Obiectivele specifice ale măsurii: 

➢ Sprijinirea diversificării economiei locale; 

➢ Păstrarea/crearea de noi locuri de muncă; 

➢ Creşterea competitivităţii întreprinzătorilor locali în contextul concurenţial al zonelor 

urbane învecinate; 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale.  

Tipul măsurii: 
  

INVESTIȚII 
 X 

SERVICII 
  

SPRIJIN FORFETAR   



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) nr. 1305/2013: 

Mediu și Climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind 

punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. 

Inovare - Măsura va promova prin criteriile de selecţie investiţii în activităţi inovative – 

proiecte care sprijină dezvoltarea unor servicii/produse/tehnologii care nu există în teritoriul 

GAL Podişul Mediaşului. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Această măsură este complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare 

locală:  

➢ M6/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor mici; 

➢ M7/2A -  Inființare, modernizare exploatații agricole şi unităţi de procesare; 

Măsura este complementară cu M7/2A şi M6/2B datorită faptului că fermierii care sunt 

beneficiarii celor două măsuri vor fi încurajaţi prin criteriile de selecţie să-şi diversifice 

activitatea în domeniul non-agricol. Pe de altă parte toate cele trei măsuri încurajează 

spiritul antreprenorial. 

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la realizarea priorității de dezvoltare P6, 

alături de următoarele măsuri: 

➢ M1/6A - Sprijinirea micro-întreprinderilor start-up;  

➢ M3/6B - Crearea si extinderea serviciilor de bază destinate populației; 

➢ M4/6B - Păstrarea și promovarea patrimoniului cultural; 

➢ M5/6B - Investiții în infrastructură socială și integrarea minorităților locale; 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

➢ Teritoriul Podișul Mediașului are un potențial turistic însemnat, care se dorește a fi 

pus în valoare în cadrul prezentului SDL. Din acest motiv se vor susține în mod prioritar 

sectoarele cu potențial de creștere (meșteșuguri, agroturism, activităţi recreaţionale); 

➢ Teritoriul Podişul Mediaşiului este slab dezvoltat în sectorul de producţie. Din acest 

motiv vor fi punctate suplimentar proiectele din sectorul de producţie; 

➢ Sprijinirea microîntreprinderilor din teritoriu pentru realizarea unor investiţii de 

modernizare va asigura creşterea competitivităţii economice a acestora în raport cu 

unităţi similare din zonele urbane învecinate; 

➢ Măsura va permite dezvoltarea de noi produse şi servicii în teritoriu, ceea ce îl va face 

mai atractiv pentru cei care sunt interesaţi să îşi stabilească aici domiciliul/reşedinţa, 

care vor fi consumatori potenţiali ai respectivelor produse şi servicii; 

➢ Modernizarea întreprinderilor existente va avea ca efecte atât păstrarea unor locuri de 

muncă cât şi crearea de noi locuri de muncă; 



➢ Valoarea adăugată este evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de 

eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local (descrise la  pct. 7 

și 8 din Fișa Măsurii).  

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 

➢ Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor non-agricole prevăzută în 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR, HG 226/2015 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

➢ Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr. 

808/2014, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1407/2013Recomandarea 2003/361/CE. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți – grup țintă (FEADR și EURI) 

 

Beneficiari direcți: 

➢ Microîntreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din 
spațiul rural;  

➢ Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul 
întreprinderii deja existente;  

Beneficiarii indirecți: 

➢ Agenți economici, instituții publice, populația, beneficiari ai bunurilor și serviciilor  

obținute prin activitățile economice finanțate de această măsură; 

➢ Consumatorii din teritoriu și din regiune; 

➢ Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

5. Tip de sprijin (FEADR și EURI) 

 

➢ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

➢ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 

R (UE) nr. 1305/2013.  

➢ 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. 

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile (FEADR și EURI) 

 

Acțiuni eligibile : 

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

marochinărie, articole de hârtie și carton; activități de prelucrare a produselor 

lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 

echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); 

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

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



ateliere de pictură/pictură pe sticlă etc.); 

➢ Activități turistice (ex: structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire 

turistică, servicii turistice de agrement și alimentație publică); 

➢ Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și 

zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; 

reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; 

servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, 

administrative, etc.); 

➢ Fabricarea de peleți și brichete din biomasă în vederea comercializării; 

b) acţiuni imateriale: 

➢ Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de 

fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 

proiectele care prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care 

prevăd simpla achiziție;  

 

Acţiuni neeligibile:  

➢ Prestarea de servicii agricole;  

➢ Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;  

➢ Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică;  

 

7. Condiţii de eligibilitate (FEADR și EURI) 

 

➢ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

➢ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite 

prin măsură;  

➢ Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL 

Podişul Mediaşului;  

➢ Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;  

➢ 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 menționată în capitolul 8.1. din PNDR; 

➢ Investiţia respectă Regulamentul Local de Urbanism din comuna/ comunele unde se 

realizează și ,,Ghidul pentru încadrarea în specificul local din mediul rural în zona cu 

influență săsească",  elaborat de OAR în cazul proiectelor de construcţii. 

➢ În cazul în care investiţia se realizează în cadrul unui sit Natura 2000 trebuie sa 

respecte conditiile prevazute in Regulamentul sitului Natura 2000 si in Planul de 

management al sitului Natura 2000, legate de tipul de activitati permise si/sau 

interzise. 



➢ În cazul proiectelor de construcţii arhitectul contractat al GALPM este consultat încă 

din faza de iniţiere a proiectului. 

 

8A. Criterii de selecţie (FEADR) 

 

➢ Diversificarea activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 

activități non agricole;  

➢ Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (producţie, meșteșuguri, agroturism, 

activităţi recreaţionale);  

➢ Domiciliul administratorului/asociatului majoritar, al solicitantului se află în teritoriul 

GAL Podişul Mediaşului; 

➢ Derularea activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, 

pentru o mai bună gestionare a activității economice;  

➢ Nivelul de calificare/experienţă în domeniul investiţiei realizată prin proiect; 

➢ Valoarea nerambursabilă a proiectului nu depăşeşte 50.000 euro; 

➢ Crearea de locuri de muncă – constituirea de PFA şi II poate fi luată în considerare la 

cuantificarea locurilor de muncă nou create; 

➢ Persoane angajate din teritoriul GAL Podişul Mediaşului; 

➢ Investiţii în activităţi inovative – proiecte care sprijină dezvoltarea unor 

servicii/produse/tehnologii care nu există în teritoriul GAL Podişul Mediaşului; 

➢ Proiecte care prevăd investiţii în protecţia mediului ; 

Punctarea fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul Solicitantului și va respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Prioritizarea se va face  

în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.  

 

 

8B. Criterii de selecţie (EURI) 

 

➢ Diversificarea activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 

activități non agricole;  

➢ Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (producţie, meșteșuguri, agroturism, 

activităţi recreaţionale);  

➢ Domiciliul administratorului/asociatului majoritar, al solicitantului se află în teritoriul 

GAL Podişul Mediaşului; 

➢ Derularea activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, 

pentru o mai bună gestionare a activității economice;  

➢ Nivelul de calificare/experienţă în domeniul investiţiei realizată prin proiect; 

➢ Valoarea nerambursabilă a proiectului nu depăşeşte 39.450 euro; 

➢ Crearea de locuri de muncă – constituirea de PFA şi II poate fi luată în considerare la 

cuantificarea locurilor de muncă nou create; 

➢ Persoane angajate din teritoriul GAL Podişul Mediaşului; 

➢ Investiţii în activităţi inovative – proiecte care sprijină dezvoltarea unor 



servicii/produse/tehnologii care nu există în teritoriul GAL Podişul Mediaşului; 

➢ Proiecte care prevăd investiţii în protecţia mediului ; 

Punctarea fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul Solicitantului și va respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Prioritizarea se va face  

în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.  

 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

 

Sprijinul public nerambursabil nu va depăși : 

 

➢ 100.000 de euro/proiect (FEADR) 

➢ 118,352.04 de euro (EURI). 

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% pentru toate activitățile eligibile. 

 

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibila pentru toată 

strategia de dezvoltare locală şi numărul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat 

interesul pentru astfel de proiecte.  

 

 

10. Indicatori de monitorizare 

 

➢ Locuri de muncă create. 

➢ Cheltuiela publica totala – 465.053,88 (FEADR), 118.352,04 (EURI) 

 

 

 


