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Tipul măsurii:   
☒ INVESTIȚII  
 
1. Descrierea generală a măsurii  
Măsura 6A2 Rural Modern are ca principal scop dezvoltarea economiei rurale prin 

diversificarea activităților din cadrul teritoriului său, pentru a oferi surse alternative de 
venit locuitorilor și pentru a valorifica potențialul și oportunitățile teritoriului, precum și 
dezvoltarea activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de 
muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural 
și urban. 

Corelare cu analiza SWOT: unul din punctele forte ale teritoriului este potențialul 
său turistic, atât în ceea ce privește patrimoniul natural, cât și cel construit și imaterial. 
Mai mult, aceasta este completată de diversitatea activităților desfășurate în cadrul 
teritoriului deservit de GAL. Această măsură vine să valorifice acest potențial prin 
finanțarea unor proiecte complexe. Astfel, populația din mediul rural din teritoriul GAL-ului 
va fi sprijinită în dezvoltarea activităților non-agricole. Mai mult, prin diversitatea 
investițiilor, veniturile vor fi suplimentate prin aportul pe care activitatea îl va aduce la 
bunăstarea comunității locale.  

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din 
Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care măsura contribuie prin asigurarea unei 
dezvoltări economice durabile, datorită generării de venituri din surse alternative, bazate 
pe oportunități valorificabile din teritoriu. 

Obiectivul specific al măsurii este diversificarea activităților economice din 
teritoriu prin valorificarea unor puncte forte ale teritoriului, dezvoltarea activităților 
neagricole existente, reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 
6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale, prin încurajarea diversificării activităților economice, ceea ce duce la dezvoltarea 
durabilă a teritoriului (datorită unor surse alternative de generare de venituri). 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) 1305/2013, Dezvoltarea 
exploatațiilor și a întreprinderilor, litera (b) Sprijin pentru investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități neagricole. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (a) din 
Reg. (UE) 1305/2013, Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi 
mici, precum și crearea de locuri de muncă, prin stimularea mediului de afaceri din mediul 
rural, dezvoltarea activităților neagricole existente, diversificarea activităților exonomice 
ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole. 

Obiective transversale 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Inovare – datorită finanțării unor investiții care lipsesc în teritoriu, măsura va aduce 

elemente inovatoare economiei locale. 
Protecția mediului -.prin obligativitatea de a respecta anumite norme de protecția 

mediului (în faza de eligibilitate), respectiv prioritizarea proiectelor care pun accent pe 
protecția mediului (în faza de selecție). 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
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Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6A2 creează sinergie cu M6A1, M6B1, M6B2, M6B3, 
M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de diversitatea activităților finanțate, 

care vor duce la generarea unor surse alternative de venit pentru teritoriu. Aceste venituri 
vor contribui la economia locală atât din punct de vedere al veniturilor mai mari pentru 
populație, cât și din punct de vedere al impozitelor și taxelor locale. Mai mult, plus valoarea 
va fi dată de diversitatea activităților non-agricole din mediul rural, reducându-se astfel 
discrepanțele dintre mediul rural și cel urban.Veniturile rezultate în urma acestor activități, 
vor fi păstrate in mediul rural, reducându-se și migrația spre centre urban, pentru 
achiziționarea acestor activități. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) 

nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; 
O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; 
Reg. (CE) Nr. 834/2007; Reg. (UE)) nr. 1151/2012;  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari direcți:  
- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate 

din spațiul rural 
- Fermierii 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 încadrabile în microîntreprinderi și 
întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 
Beneficiari indirecți: Actori economici locali din domeniul turismului, vizitatorii 

teritoriului. 
5. Tip de sprijin  
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; plăți în avans. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
6.1 Acțiuni eligibile: 
6.1.1 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor și serviciilor non-

agricole: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de hârtie și 
carton; activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

6.1.2 Investiții pentru activități meșteșugărești: activități de artizanat și alte 
activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a 
fierului, lânii, lemnului și pielii) 

6.1.3 Investiții legate de furnizarea de servicii: activități de construcții generale și 
speciale pentru clădiri și lucrări de geniu civil; construcții de clădiri; lucrări 
de geniu civil; lucrări speciale de construcții. 
Costuri eligibile pentru achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în 
leasing de utilaje și echipamente, instalații și echipamente noi. 

6.2 Acțiuni neeligibile: 
6.2.1 Investiții care să vizeze producția primară sau procesarea produselor incluse 

în Anexa 1 la TFUE; 
6.2.2 Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea 

avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri 
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administrative, etc.) cu excepția sprijinului acordat prin instrumentul 
financiar. 

6.2.3 Cheltuieli pentru înființarea de agropensiuni, pensiuni și hoteluri, cu excepția 
sprijinului acordat prin instrumente financiare. 

7. Condiții de eligibilitate  
Solicitantul proiectului este eligibil dacă: 
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili. 
7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum. 
7.3 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 

investiției. 
7.4 Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea 

obiectivelor și indicatorilor SDL. 
7.5 Demonstrează viabilitatea economică a investiției pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice. 
7.6 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitatea cu Liniile 

directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în 
dificultate. 

7.7 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ 
colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).  

7.8 Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă 
Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să 
utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului. 

7.9 Pentru proiectele care vizeaă construcții/reabilitare, beneficiarul se 
angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România 
pentru sub-zona „Mocănime”1. 

7.10 Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31.12.2025. 
8. Criterii de selecție  

• Diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole. 
Prioritizarea proiectelor care prevăd investiții în construcții/activități 

meșteșugărești. 
• Se vor prioritiza Solicitanții care fac parte dintr-un cluster sau o rețea de cooperare 

(Beneficiari ai Măsurii M3A1); 
• Se vor prioritiza Solicitanții care au făcut parte din grupul țintă al proiectelor 

finanțate din Măsura M6B4; 
• Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului; 
• Se va prioritiza selecția proiectelor a căror beneficiari fac dovada că au urmare un 

curs de formare continuă în antreprenoriat sau antreprenoriat social, acreditat ANC; 
• Se va prioritiza selecția proiectelor a căror beneficiari fac dovada că au participat la 

acțiuni de voluntariat în teritoriul GAL Napoca Porolissum, cu documente justificative: 
adeverințe/certificat de voluntariat. 

 
Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului 

aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al 
solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii 
(conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49). 

 
1 Sau varianta finală a acestuia, în cazul în care a fost aprobată și publicată 
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9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Valoarea minimă acordată/proiect: 5.000 euro 
Valoarea maximă care poate fi acordată/proiect: 110.000 euro. 
- Intensitatea sprijin public nerambursabil este de 70%. 
- Se verifică cumulul ajutorului de minimis. 
 
10. Indicatori de monitorizare  
Cheltuieli publice totale: 110.000 €  
Numărul minim de locuri de muncă create: 1  
 
 


