
M 4.2 – Incurajarea micilor intreprinzatori

rurali
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•DI :6A (art. 5, art.19, Reg. (UE) nr. 1305/2013)

•Tipul: INVESTITII 

•Valoare: 143.296,94 euro/ GAL

•Sprijinul public nerambursabil
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- Intensitatea sprijinului public 
nerambursabil este de 70%, putându-se

majora pana la 90% in urmatoarele 
cazuri:

1. pentru solicitantii care 
desfasoara activitati de 

productie, servicii 
medicale, 

sanitar‐veterinare si 
agroturism;

2. pentru fermierii care isi 
diversifica activitatea de 

baza agricola prin 
dezvoltarea unor activitati 

neagricole.
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Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil 
= minim 1 loc de munca nou creat

Pentru 80.000 euro sprijin nerambursabil 
= minim 2 locuri de munca nou create

Pentru 100.000 euro si peste = minim 3 
locuri de munca nou create

Suma nerambursabila acordata va respecta 

conditia crearii de noi locuri de munca astfel:
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M 4.2 

Obiective specifice ale masurii

• Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul 
rural;

• Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole 
si de turism;

• Diversificarea serviciilor pentru populatia rurala 
prestate de catre micro-intreprinderi;

• Imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si 
serviciilor turistice
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Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole
mici existente din teritoriul GAL;

Fermieri sau  membrii  unor  gospodarii  agricole  
care  isi  diversifica  activitatea  de  baza agricola  
prin  dezvoltarea  unei  activitati  non-agricole  

in  zona  rurala in  cadrul  intreprinderii deja 
existente  incadrabile  in microintreprinderi si 

intreprinderi mici,  cu exceptia persoanelor fizice 
neautorizate.
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M 4.2

Actiuni Eligibile

• Investitii pentru producerea si 
comercializarea produselor non-agricole:

• fabricarea produselor textile, imbracaminte, 
articole de marochinarie, articole de hartie si 
carton; 

• fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

• activitati de prelucrare a produselor lemnoase; 

• industrie metalurgica, fabricare de constructii 
metalice, masini, utilaje si echipamente; 

• fabricare produse electrice, electronice

• Investitii pentru activitati mestesugaresti: 

• activitati de artizanat si alte activitati 
traditionale non-agricole (olarit, brodat, 
prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, 
pielii etc.) 
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M 4.2

Actiuni Eligibile

•Investitii legate de furnizarea de servicii: 

•Servicii medicale, sociale, sanitar-
veterinare; 

•Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte 
casnice; 

•Servicii de consultanta, contabilitate, 
juridice, audit; 

•Activitati de servicii in tehnologia 
informatiei si servicii informatice; 

•Servicii tehnice, administrative, etc.

• Investitii pentru infrastructura in unitatile 
de primire turistica de tip agro-turistic, 
proiecte de activitati de agrement si 
alimentatie publica - doar pentru cele care 
promoveaza identitatea regionala din GAL;
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M 4.2

Actiuni Eligibile

•Investitii pentru productia de 
combustibil din biomasa (ex.: 
fabricare de peleti si brichete) in 
vederea comercializarii;

•Investitii pentru furnizarea de 
servicii de comert — doar pentru 
comercializarea produselor 
agroalimentare sau non-alimentare de 
pe teritoriul GAL (de exemplu magazine 
de ferma, magazine ale unei asociatii 
sau cooperative din teritoriul GAL, 
magazine cu specific local, etc.)
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ACTIUNI 
NEELIGIBILE:

- Prestarea de servicii
agricole;

- Productia de electricitate
din biomasa ca si activitate 
economica.



Conditii de Eligibilitate:

Investitia trebuie sa se 
incadreze in cel putin unul 

din tipurile de sprijin 
prevazute prin masura;

Solicitantul trebuie sa isi 
desfasoare activitatea aferenta 
investitiei finantate in teritoriul 

GAL;
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Investiția și activitatea 
trebuie să se realizeze pe 

teritoriul GAL, dar 
comercializarea producției/ 

prestarea serviciului poate fi 
realizată și în afara

teritoriului GAL;

Solicitantul trebuie sa 
demonstreze capacitatea de a 

asigura cofinantarea investitiei;



Conditii de Eligibilitate:

Viabilitatea economica a investitiei 
trebuie sa fie demonstrata pe baza 

prezentarii unei documentatii 
tehnico-economice;

Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate asupra 

terenului pe care urmeaza sa realizeze 
investitia sau dreptul de folosinta pe o 

perioada de cel putin 10 ani;
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In cazul investitiilor in agro-
turism, beneficiarul/membrul 

gospodariei agricole trebuie sa 
desfasoare o activitate agricola 

in momentul aplicarii;
Structurile de primire turistice rurale 
vor fi in conformitate cu normele de 

clasificare prevazute in legislatia 
nationala in vigoare;



Conditii de Eligibilitate:

Beneficiarii isi propun prin planul 
de afaceri crearea unor 

produse/oferirea de servicii care 
sa contribuie la crearea identitatii 

regionale date de prezenta 
intreprinderii pe teritoriul GAL 

Tinutul Zimbrilor;

Beneficiarii isi propun includerea
intreprinderii ca locatie de referinta 
pentru teritoriul GAL si includerea 

acesteia in circuitele educationale si 
turistice din teritoriul GAL;
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Beneficiarii isi dau acceptul pentru 
includerea intreprinderii si 

produselor/serviciilor acesteia in 
cataloage de prezentare sau alte 
forme de promovare fizica sau in 

mediul online realizate de GAL prin 
intermediul altor masuri;

Investitia va fi precedata de o 
evaluare a impactului preconizat 
asupra mediului si daca aceasta 

poate avea efecte negative asupra 
mediului, in conformitate cu 

legislatia in vigoare.
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Proiectul trebuie sa 
prevada componente 

inovative (valorificarea 
identitatii regionale) sau 

de protectia mediului.

Conditii de Eligibilitate:



Solicitantul nu 
a mai 
beneficiat de 
sprijin din alte 
fonduri 
comunitare 
pentru investitii 
similare in 
ultimii 3 ani;

Proiecte 
derulate de 
femei/tineri cu 
varsta pana in 
40 de ani la 
data depunerii 
proiectului;

Proiecte care au in 
componenta si 
investitii de 
producere a 
energiei din surse 
regenerabile 
utilizate in scopul 
desfasurarii 
activitatii turistice;

Proiectele care 
promoveaza 
activitati 
mestesugaresti, 
de artizanat;

Proiecte care 
prevad prin 
activitatea propusa 
pastrarea si 
promovarea culturii 
traditionale prin 
achizitionarea de 
obiecte certificate 
ca fiind produse 
traditionale de 
marca, in vederea 
amenajarii 
structurilor de 
primire turistice.
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CRITERII

DE

SELECTIE



www.gal-tinutulzimbrilor.ro 1512-Jul-17

Biomasa, consta in plante si materiale 

derivate din plante care se utilizeaza la 

producerea de biocombustibili, 

bioenergie si produse chimice biologice 

fara sa genereze emisii de gaze cu efect 

de sera.

BIOMASA utilizată pentru obţinerea de energie provine din :

- lemn, sub toate formele sale ;

- paie şi plante celulozice;

- resturi agricole după culegerea recoltelor ;

- deşeuri municipale (aprox. 40% din deşeurile municipale solide sunt constituite 

din material organic);

- deşeuri provenite de la purificarea apelor uzate şi din crescătoriile de animale;

- culturi de plante cu conţinut de zahăr (trestia de zahăr, sfecla de zahăr, sorg 

dulce etc);

- culturi de plante oleaginoase (floarea soarelui, rapiţă, soia etc.)
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Nr.

Crt

.

Masura Tip masura

Valoare totala

masura Intensitate 

sprijin

Valoare proiect

1.

4.1

Sate viabile prin

infintare firme mici

Sprijin forfetar 150.461,79 euro 100%

- 30,000.00 Euro

- 50,000.00 Euro

2.

4.2

Incurajarea micilor

intreprinzatori rurali

Investitii 143.296,94 euro 70%-90%

- 40,000 E -1 loc munca

- 80,000 E-2 loc munca

-100,000 E-3 loc munca



Va multumesc!
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