
Codul masurii M2/6A 

Denumirea masurii Infiintare si dezvoltare de afaceri non- agricole pe teritoriul GAL 

Tipul masurii Investitii /servicii 

1.Descrierea generala a masurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu analiza 

SWOTT 

In urma anlizei SWOT s-a constat ca pe teritoriul GAL activitatile 

non- agricole cu exceptia comertului , sunt slab dezvoltate. 

Motivatiile care au condus la realizarea acestei masuri sunt : 

- Dorinta de a asigura noi surse de venit 

- Dorinta de a realiza mai mult pentru dezvoltarea zonei si 

implicit obtinerea unui profit multumitor 

- Angajarea intr-o munca creativa si motivanta  

- Aplicarea unor cunostinte dobandite in practica privind 

producerea unui bun sau oferirea unui serviciu 

- Sesizarea unor oportunitati ale pietei si dorinta de fructificare 

a acestora 

- Existenta unei conjuncturi favorabile care poate crea conditii 

avantajoase pentru derularea unei afaceri 

Caracterul inovativ si atipic-In realizarea acestei masuri s-a 

tinut cont de caracterele inovativ si atipic pe care proiectele le pot 

avea pentru aceasta zona. Caracterul inovativ consta in tipul de 

proiecte care urmeaza a se realiza, deoarece pentru  toate cladirile 

care se vor realiza prin aceste proiecte vor fi prevazute cu spatii / 

lucrari speciale care vor veni in sprijinul persoanelor cu 

dizabilitati/batrani/ femei insarcinate sau copiii. De asemenea 

deseurile vor fi colecate selectiv. Carcterul atipic este dat de 

codurile CAEN care  sunt eligibile pe aceasta masura, fata de cele de 

pe PNDR. S-au ales numai codurile CAEN care sunt reprezentative 

pentru regiune. 

 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala al Reg(UE) 

1305/2013 

Obiectiv 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea 

de locuri de munca 

1.3.Obiectivul specific local 

al masurii 

Infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici 

prin realizarea de investitii in domeniul non-agricol precum si 

crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.4. Contributie la 

prioritatea/prioritatile 

prevazute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale 

 



1.6. Masura corespunde obiectivelor art. ... din Reg.(UE) nr.1305/2013 

      - art 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor”” 

1.7 Contributia la domeniile de interventie 

6A „Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea 

de locuri de munca” 

1.8. Contributia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare si protectia mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin tipurile 

de investitii care urmeaza a se realiza . De asemenea contribuie la  

obiectivul de mediu prin incurajarea investitiilor care realizeaza 

investitii in acest domeniu cel puțin prin obligativitatea de 

achizitionarea de containere in vederea colectarii selective a 

deseurilor 

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: 

 -M1/6B , deoarece beneficiarii directi ai M1/6B sunt beneficiari indirecti pentru masura M2/ 

6A; iar criteriile de selectie se puncteaza beneficiarii directi  indirecti si indirecti al altor 

finantari depuse prin  intermediul GAL. 

-M4/2B , deoarece beneficiarii direcți ai M2/6A pot fi   beneficiari directi pentru masura M4/ 2B 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie )celor care au  

beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B, M4/2B 

1.10 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M1/6B Stimularea dezvoltarii teritoriului GAL BARAGANUL DE SUD EST 

 M3/ 6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea monumentelor de cult de importanta locala 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la:  

- dezvoltarea zonei prin cresterea veniturilor  la bugetul de stat 

- cresterea numarului de angajați 

-crearea de noi intreprinderi sau dezvoltarea acestora  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatia nationala si europeana cu incidenta in muncii, societatilor comerciale, Codul fiscal 

• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 

• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

• Fonduri EURI - Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini 

redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 - REGULAMENTUL (UE) 2020/2094 al 

Consiliului din 14 decembrie 2020 – destinate sM 19.2 Sprijin pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, cu o alocare publică totală de 28 

milioane euro. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 
Societati comerciale de tip microintreprinderi, intreprinderi mici, II, 

PFA  

4.2. Beneficiarii indirecti 
Comunele, ONG, alte entitati publice, populatie de pe teritoriul 

GAL. 



5. Tip de sprijin (conform art.  19 din Reg. (UE) nr.1305/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platile efectiv 

- Plati in avans, cu conditia consitituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul proiectelor de 

investitii. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1 Tipuri de actiuni eligibile 

a. Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare investitiilor care 

conduc la realizarea unor activitati conform codurilor CAEN eligibile  

b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile 

c. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe,  in 

limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate 

eligibile si selectate 

d. realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de acreditari 

e. alte documentatii pentru obtinerea avizelor  

6.2 Actiuni neelgibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 • cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu 

exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care 

pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 

 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal  

 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri 

eligibile;  

 • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare; 

• Codurile CAEN care nu fac parte din categoria codurilor CAEN ELIGIBILE 

 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si 

anume: a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea 

de terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia 

cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a 

prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

7. Condiții de eligibilitate 

 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili; 

• Solicitantul sa se incadreze in regula de minimis si sa fi obtinut profit din exploatare in 

ultimul an fiscal 

• Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite  



• Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG si sa se realizeze pe teritoriul GAL 

• Investitia trebuie sa incadreze in  codurile CAEN eligibile  : 

o Grupa 13 Fabricarea produselor textile 

o Grupa 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte 

o Grupa 16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite 

o Grupa 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice 

o Grupa 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, 

utilaje si instalatii 

o Grupa 27 Fabricarea echipamentelor electrice 

o Grupa 31 Fabricarea de mobile 

o Grupa 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 

o Grupa 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor, activitati de recuperare a 

materialelor reciclabile 

o Clasa F – Constructii 

o Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 

o Cod CAEN 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 

o Grupa 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatii 

o Clasa J- Informatii si comunicatii 

o Grupa 75- Activitati veterinare 

o Grupa 81- Activitati de peisagistica pentru birouri 

o Grupa 86 Activitati referitoare la sanatatea umana 

o Grupa 93- Activtati sportive, recreative si distractive 

o Grupa 95 Reparatii de calculatoare , de articole personale si de uz gospodaresc 

o Grupa 96 Alte activitati de servicii 

o COD CAEN 4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor 

o COD CAEN 7022   Activități de consultanță pentru afaceri și management. 

o COD CAEN 7111   Activități de arhitectură 

o COD CAEN 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea 

-1511 - Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 

- 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 

- 1520 - Fabricarea încălţămintei 

- 1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 

- 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 

- 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 

- 1724 - Fabricarea tapetului 

- 1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 

- 1811 - Tiparirea ziarelor 

- 1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a. 

- 1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire 

- 1814 - Legatorie si servicii conexe 

- 2012 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 

- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 



- 2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 

- 2020 - Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice   

- 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 

- 2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 

- 2042 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 

- 2052 - Fabricarea cleiurilor 

- 2053 - Fabricarea uleiurilor esenţiale 

- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor 

modificate chimic (biodiesel si bioetanol) 

- 2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea 

anvelopelor 

- 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc 

- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 

- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 

- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic 

- 2311 - Fabricarea sticlei plate 

- 2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 

- 2313 - Fabricarea articolelor din sticlă 

- 2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă 

- 2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică 

- 2320 - Fabricarea de produse refractare 

- 2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

- 2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă 

arsă 

- 2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 

- 2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

- 2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 

- 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

- 2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

- 2352 - Fabricarea varului şi ipsosului 

- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 

- 2363 - Fabricarea betonului 

- 2365 - Fabricarea produselor din azbociment 

- 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

- 2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei   

- 2391 - Fabricarea de produse abrazive 

- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

- 2431 - Tragere la rece a barelor 

- 2432 - Laminare la rece a benzilor înguste 

- 2433 - Producţia de profile obţinute la rece 

- 2434 - Trefilarea firelor la rece 

- 2451 - Turnarea fontei 

- 2452 - Turnarea oţelului 



- 2453 - Turnarea metalelor neferoase uşoare 

- 2454 - Turnarea altor metale neferoase 

- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

- 2612 - Fabricarea altor componente electronice 

- 2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

- 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum 

- 2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, 

navigaţie 

- 2652 - Producţia de ceasuri 

- 2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi 

electroterapie 

- 2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

- 2680 - Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

- 2811 - Fabricarea de motoare şi turbine 

- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice 

- 2813 - Fabricarea de pompe şi compresoare 

- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie 

- 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor 

mecanice de transmisie 

- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 

- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 

- 2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 

calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 

- 2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 

- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a 

echipamentelor de uz casnic   

- 2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 

- 2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 

- 2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 

- 2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 

- 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 

- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 

- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi 

tutunului 

- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 

- 2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 

- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 

- 2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 

- 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

- 2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi 

semiremorci 

- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi 

pentru motoare de autovehicule 



- 2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 

autovehicule 

- 3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare 

- 3012 - Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 

- 3020 - Fabricarea materialului rulant 

- 3091 - Fabricarea de motociclete 

- 3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 

- 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 

- 3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 

- 3213 - Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

- 3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale 

- 3230 - Fabricarea articolelor pentru sport 

- 3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 

- 3291 - Fabricarea măturilor şi periilor 

- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

- 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat  - Exclusiv producerea de gheata, in 

scop alimentar sau nealimentar 

- 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea si curatarea 

haznalelor si foselor septice si colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin vidanje 

montate pe autoşasiu) 

- 3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare 

- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

- 4942 - Servicii de mutare 

- 5210 - Depozitări  

- Cu excepţia activităţii de exploatare a spaţiilor de depozitare produse agro-

alimentare, specializate* pentru anumite grupe de  produse listate în Anexa I la Tratatul de 

Instituire al Comunităţii Europene 

-  si a  Activităţii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase. 

-  

- *Această categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, precum şi cele cu 

atmosferă controlată, etc.  la care managementul activităţii de depozitare este realizat în 

totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a PNDR. Nu sunt finanţate prin  

PNDR  investiţiile pentru depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot depozita 

şi mărfuri agro-alimentare. 

- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă 

- 5224 - Manipulări 

- 5229 - Alte activităţi anexe transporturilor 

- 5320 - Alte activităţi poştale şi de curier   

- 6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

- 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 

- 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

- 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

- 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 



- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

- 6312 - Activităţi ale portalurilor web 

- 6391 - Activităţi ale agenţiilor de ştiri 

- 6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 

- 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 

- 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 

- 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate 

- 7410 - Activităţi de design specializat 

- 7420 - Activităţi fotografice 

- 7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

- 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  

- Cu excepţia:  

- -activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru 

cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, 

dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare; 

- -activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea 

de brevete); 

- -activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru 

antichităţi, bijuterii etc.); 

- -auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile. 

- 7721 - Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament 

sportiv 

- -cu exceptia activitatii de leasing operational 

- 7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 

- 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 

- 7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 

- 7911 - Activitati ale agentiilor turistice 

- 7912 - Activitati ale tur-operatorilor 

- 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 

- 8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare   

- 8211 - Activităţi combinate de secretariat 

- 8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi 

specializate de secretariat 

- 8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

- 8292 - Activităţi de ambalare 

- 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

- 8710 - Activitati ale centrelor de ingrijire medicală 

- 8899 - Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a 

- 9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

- 9002 - Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 

- 9003 - Activităţi de creaţie artistică 

- 9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

Construcțiile realizate trebuie sa aiba cel puțin o facilitate pentru unul din grupurile 

vulnerabile ( persoane cu dizabilitați/ batrani/ femei insarcinate/ copii) 



• Investitiile realizate sau modernizate  sa fie prevazute cu  posibilitatea colectarii selective 

a deseurilor 

8.  Criterii de selectie 

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 

• Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus  -25 puncte 

(solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că  

este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul 

acestui SDL  ) 

• Demonstrarea caracterului inovator pentru cel putin 2 categorii sociale vulnerabile – 20 

puncte 

• Realizarea de investiții pentru protectia mediului ( cu exceptia celei obligatorii conform 

criteriilor de eligibilitate)-15 puncte 

• Angajarea de personal din categoriile vulnerabile – maxim 40 p ( cate 10 puncte pentru 

fiecare persoana din categoria vulnerabile angajata ) 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

 La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

 - valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de  180.000,00 euro.  

 - de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

 - de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu   

 - obiectivul principal si prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate) 

Intensitatea sprijinului : 

Suma alocata - Pentru aceasta masura se vor aloca   următoarele fonduri: 

747.000,59 euro din alocarea inițială de fonduri FEADR 

292.590,80 euro din fonduri de tranziție de fonduri EURI  

- 90% pentru toate activitățile eligibile 

 

Cheltuiala publică totală din fonduri FEADR este de 747.000,59 euro 

Cheltuiala publică totală din fonduri EURI este de 292.590,80 euro 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Numar de locuri de munca – 6  

       Indicatori calitativi 

Tip indicator 

Cresterea numarului de investiții in domeniul non- agricol 

Crearea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici 
 

 


