
Fisa masurii M4 / 6A - Sprijin pentru demararea de activitati neagricole 
 
 
Denumirea masurii: Sprijin pentru demararea de activitati neagricole 
Codul masurii: M4/6A 
Tipul masurii: Sprijin forfetar 

 
 
1.  Descrierea  generala  a  masurii,  inclusiv  a  logicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Printre problemele majore ale teritoriului se regasesc si lipsa locurilor de munca, 
excesul de forta de munca, preponderenta activitatilor agricole (chiar daca nedeclarate) 
in teritoriu, veniturile reduse, gradul de saracie ridicat din majoritatea localitatilor si 
servicii medicale slab dezvoltate cu cabinete medicale dotate necorespunzator. 

Oportunitatile sunt legate de existenta unui specific local (traditii, obiceiuri si 
produse traditionale) bine definit, de existenta si pastrarea unor mestesuguri traditionale 
(cioplitul pietrei, prelucrarea lemnului, impletiturile, etc.) si de valorificarea potentialului 
cultural, de patrimoniu si natural al zonei. 

Masura M4/6A contribuie atat la rezolvarea tuturor acestor probleme, in special 
lipsa locurilor de munca si diversificarea activitatilor economice pe partea neagricola, cat 
si la valorificarea oportunitatilor prin incurajarea turismului, agroturismului si 
mestesugurilor. 
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 3 - 
Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 
Obiectivul specific/local al masurii: Diversificarea activitatilor economice din teritoriului 
GAL si crearea de locuri de munca. 
Masura  contributie  la  prioritatea/prioritatile  prevazute  la  art.  5,  din  Reg.  (UE)  nr. 
1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare 
economica in zonele rurale. 
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Masura contribuie la domeniul de interventie 6A - Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi 
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă din Reg. (UE) nr. 
1305/2013, art. 5. 
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr. 
1305/2013: Inovare, mediu si clima. 
Masura este inovativa pentru ca: 

• Sprijina crearea de noi activitati economice (neagricole) in teritoriul GAL Colinele 
Buzaului, activitati care vor mari oferta de locuri de munca, vor diversifica 
activitatea economica si vor incuraja adoptarea de tehnologii si metode de lucru 
noi; 

•    Incurajeaza dezvoltarea agroturismului in teritoriul GAL care acopera o zona ce se 
preteaza acestui tip de activitate datorita obiectivelor turistice existente; 

• Creste  veniturile  locuitorilor  si  sporeste  atractivitatea  satelor  din  cadrul  GAL 
Colinele Buzaului.



Masura are in vedere obiective legate de mediu si clima pentru ca: 
• Sprijina   investiţiile   pentru   producerea   și   utilizarea   energiei   regenerabile, 

prelucrarea deșeurilor si a reziduurilor, investitii ce contribuie la diminuarea 
efectelor schimbarilor climatice; 

• Activitatile  de  agroturism  sprijinite  implica  realizarea  unei  forme  de  turism 
prietenoasa cu mediul care sa contribuie la protejarea si promovarea biodiversitatii 
din cele 2 situri Natura 2000 aflate in teritoriul GAL: situl "Vulcanii Noroiosi de la 
Paclele Mari si Paclele Mici" si situl "Lunca Buzaului". 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: - 
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura M4/6A contribuie, prin tipurile de actiuni 
sprijinite, la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 
a  dezvoltării  economice  în  zonele  rurale,  care  este  cuprinsa  in  SDL.  La  realizarea 
Prioritatii  6  contribuie  si  masurile  M5/6A,  M6/6B,  M7/6B  si  indirect  M1/1A  din  SDL 
rezultand astfel ca masura M4/6A este sinergetica cu masurile M5/6A, M6/6B, M7/6B si 
M1/1A. 

 
2. Valoarea adaugata a masurii 
Măsura contribuie la: 

•    Crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL; 
•    Diversificarea activitatilor economice din teritoriu; 
•    Reducerea dependentei de agricultura; 
•    Cresterea veniturilor locuitorilor din zona si reducerea saraciei; 
•    imbunatatirea serviciilor din mediul rural. 

 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

•    Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; 
•    Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 
•    Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 
•    Hotărârea Guvernului nr. 226/2015; 
•    Ghidul solicitantului pentru măsura 6.2 din PNDR 2014-2020. 

 
 
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 
Beneficiari directi: 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 
înființarea  unei  activități  non -agricole  în  spațiul  rural  pentru  prima  dată. 
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 
activități non-agricole, pe care pe nu le-au mai efectuat până la data aplicării 
pentru sprijin; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației 
de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat 
activități până în momentul depunerii acesteia (start -ups). 

 

 
5. Tipul de sprijin 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non - 
agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.



6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile 
Tipuri de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor 

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi 
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016. 
Actiuni eligibile: 

•    Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. 
Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi 
capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă 
a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

Tipurile de actiuni eligibile sunt (lista de mai jos nu este exhaustiva): 
•    Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: 

   fabricarea  produselor  textile,  îmbrăcăminte,  articole  de  marochinărie, 
articole de hărtie și carton; 

   activități de prelucrare a produselor lemnoase; 
   industrie  metalurgică,  fabricare  construcții  metalice,  mașini,  utilaje  și 

echipamente; 
   fabricarea de mobila; 
   producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 

echipamente, producția de carton etc; 
•    Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

   Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; 
   Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
   Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 
   Servicii de depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; 
   Servicii de intreţinere şi reparare a autovehiculelor; 

• Investiții pentru construirea, dotarea, modernizarea , extinderea de agropensiuni si 
alte unităţi de primire turistică, investitii in activități de agrement/recreative 
(piscine, terenuri de fotbal, terenuri de tenis, trasee turistice; parcuri tematice de 
tip paint-ball, etc; centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, 
undițe, etc;), investitii in restaurante si alte servicii de alimentatie; 

Actiuni neeligibile: 
• Nu sunt eligibile activitati ce prevad achiziționarea de utilaje și  echipamente 

agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu 
Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și 
comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; 

 
7. Conditii de eligibilitate 

•    Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
•    Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
• Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 

sprijinite prin măsură; 
• Sediul social și/sau punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul 

rural, in teritoriul GAL Colinele Buzaului, iar activitatea va fi desfășurată în spațiul 
rural; 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului.



8. Criterii de selectie 
•    Numarul de locuri de munca nou create; 
• Proiecte   ce   prevad   investiţiile   pentru   producerea   și   utilizarea   energiei 

regenerabile, prelucrarea deșeurilor si a reziduurilor, protectia mediului si 
combaterea schimbarilor climatice; 

•    Proiecte ce prevad investitii in activităţi de furnizare de servicii pentru populația 
din teritoriul GAL Colinele Buzaului; 

• Proiecte  ce  prevad  investitii  in  activități  agroturistice/turistice  desfășurate  în 
zonele cu potențial turistic ridicat/a rii naturale protejate, care au fost stabilite în 
conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național; 

•    Proiecte ce prevad investitii in activitati mestesugaresti si de artizanat. 
 
 
9. Sume aplicabile si rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului este de 44.164 de euro/proiect, indiferent de tipul de activitate ce 
va fi finantata. 
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. 
Sprijinul se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: 

•    70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depasi data de 30.09.2023. 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri va include controlul implementării corecte 
precum și plata ultimei tranșe, fara a depasi data de 30.09.2023. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

 
10. Indicatori de monitorizare 

Locuri de munca create - 2.


