FIȘA MĂSURII 312 –SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE
MICRO-ÎNTREPRINDERI
MODIFICATĂ – octombrie 2014
Motivația sprijinului
Această măsură se adresează unui grup țintă slab reprezentat pe teritoriu și anume cei care dețin afaceri de mici
dimensiuni sau care doresc să dezvolte una. Întrucât micro-întreprinderile se afla la baza dezvoltării economice, iar în
teritoriu activitățile non-agricole și serviciile sunt slab dezvoltate sau lipsesc, aceasta reprezintă o prioritate
indispensabilă dezvoltării teritoriului.
După cum se cunoaște, creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier va atrage după sine importante
evoluții asupra dinamicii sociale din mediul rural, ceea ce presupune un transfer substanțial de forță de muncă din
activitatea agricolă către cea non-agricolă .Prin urmare se impune o absorbție ridicata a forței de muncă, în special din
rândul tinerilor și femeilor, și al membrilor fermelor de subzistență, care se poate realiza prin încurajarea microîntreprinderilor în a demara activități economice non economice în zonele rurale prin orientarea spre producții la scară
mică și servicii.
Situația precară a veniturilor populației din mediul rural argumentează pe deplin necesitatea dezvoltării unei
economii rurale diversificate, cu accent pe potențialul existent de dezvoltare în sectorul non-agricol, ca sursă durabilă
pentru creșterea nivelului de trai al populației din mediul rural și pentru dezvoltarea economiei rurale.
Analiza microîntreprinderilor din mediul rural evidențiază capacitatea relativ redusă a acestora de a se
dezvolta în conformitate cu necesitățile populației din mediul rural, fapt ce se datorează atât unui spirit antreprenorial
slab dezvoltat, dar mai ales ca rezultat al unei infrastructuri de bază neadecvate sau slab dezvoltate. Este necesară
promovarea creării și consolidării întreprinderilor existente, modernizarea sectorului comercial și de artizanat,
îmbunătățirea micului comerț, introducerea de noi tehnologii în întreprinderile locale, promovarea bunelor practici de
mediu în întreprinderi.

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare –miza intervenției:
Obiectivele specifice se referă la:
1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole1;
3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către
micro-întreprinderi.
Obiective operaționale:
1. Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;
2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Descrierea intervenției - domeniul de acoperire al măsurii
În cadrul Măsurii 312 sunt sprijinite investiţiile realizate atât de către micro-întreprinderile existente cât şi
cele nou înfiinţate din sectoarele non-agricole, în spaţiul rural.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporale şi/ sau
necorporale din domeniul non-agricol după cum urmează:
a)
Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru
efectuarea activităţii vizate de proiect - precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii;
dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);
Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât
acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia
mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008 iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul
de Fezabilitate/ Memoriu justificativ.
Exemple de mijloace de transport specializate: ambulanţa, vidanja, maşina de gunoi, dric, etc.
Nu reprezintă o cheltuială eligibilă achiziţionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul
muncitorilor şi a utilajelor la punctul de lucru, precum și a mijloacelor de tractare de tipul cap –tractor.
Achiziţionarea de echipamente care furnizează energie regenerabilă (de exemplu panouri fotovoltaice, solare,
pompe geotermale etc.) pentru clădiri utilizate prin contract cu drept de folosinţă este considerată modernizare a
clădirii şi nu este cheltuiala eligibilă.
b) Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susţinute costurile generale legate de
întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţă, Studii de Fezabilitate/ Memorii
justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa
cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%.
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Beneficiari:
Tipuri de beneficiari :
Beneficiari privați
 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi în
legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei).

Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data semnării
contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să
funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul
legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare
pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de
eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare. Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică
autorizată, întreprindere familială şi întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/ 2008
modificată şi completată. Această categorie de beneficiari trebuie să opteze încă din momentul
depunerii Cererii de Finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie
înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de
lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);

Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;

Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate;

Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/
marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/ cursuri de formare profesională absolvite
– cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;

Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;

Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţiile de mediu necesare investiţiei sau să
prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile, conform legislaţiei în vigoare
în domeniul mediului. În situaţia în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de semnarea
contractului, proiectul devine neeligibil;

Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să
realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani;

Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura co-finanţarea proiectului
Este eligibil pentru finanţare medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi
funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru
organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar precum şi medicul uman cu drept de liberă practică care
este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului
nr 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Având în vedere condiţiile de autorizare ca
şi cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru
investiţii de modernizare.
Solicitantul poate avea codul CAEN ca activitate principală sau ca activitate secundară pentru investiţia vizată
prin proiect. Pentru investiţiile care vizează activităţi care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN 0161 /7731,
este obligatoriu ca solicitantul să deţină acest cod ca şi CAEN principal .
AJUTOARELE „DE MINIMIS” ACORDATE PENTRU SECTOARELE NONAGRICOLE NU SE
CUMULEAZĂ CU AJUTOARELE DE STAT ACORDATE PENTRU SECTORUL PRIMAR (AGRICOL,
PISCICOL ŞI FORESTIER).
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Precizări privind acțiunile și cheltuielile eligibile
* Acțiuni materiale
1. Investiții în activități non-agricole productive cum ar fi:
- Industria ușoară ( articole de pielărie, încălțăminte, lâna, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse
odorizante, etc.)
- În activități de procesare industrială a produselor lemnoase –începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă)
- Mecanica fină, asamblare mașini, unelte și obiecte casnice, producerea de ambalaje, etc.
2. Investiții pentru dezvoltarea activităților meșteșugărești de artizanat și a altor activități tradiționale nonagricole cu specific local ( prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecționare instrumente muzicale
tradiționale etc.), precum și marketingul acestora ( mici magazine de desfacere a propriilor produse obținute
din aceste activități)
3. Servicii pentru populația rurală cum ar fi:
- servicii de croitorie, frizerie, cizmărie
- servicii de conectare și difuzare internet
- servicii de mecanizare, transport ( altele decât achiziția mijloacelor de transport) protecție fitosanitară,
însămânțare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare
- servicii medicale
- servicii reparații mașini, unelte și obiecte casnice
4. Investiții în producerea de energie regenerabilă
- achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibili. Este
permisă achiziţionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizează energia solară, eoliană,
hidraulică, geotermică, biomasa numai în scopul desfăşurării activităţii economice pentru care beneficiarul
este/ va fi autorizat.
*Acțiuni imateriale :
Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.

Activităţi neeligibile
• Activităţi sprijinite prin măsurile Axei 1 şi Axei 2 ale PNDR;
• Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii;
• Fabricarea produselor din tutun;
• Fabricarea armamentului şi muniţiei;
• Baterea monedelor;
• Activităţi de turism şi recreaţionale legate de activitatea turistică;
• Acţiuni exclusiv de comerţ şi intermedieri comerciale, cu excepţia vânzării de produse obţinute din propriul proces
productiv;
• Intermedieri financiare;
• Tranzacţii imobiliare;
• Cercetare-dezvoltare;
• Administraţie publică şi apărare;
• Asigurări sociale din sistemul public;
• Jocurile de noroc şi pariurile precum şi activităţile recreative legate de acestea;
• Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale;
• Activităţi de pescuit şi/ sau acvacultură;
• Investiţii legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;
• Activităţi în industria extractivă de produse energetice;
• Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul vânzării;
• Activităţi de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obţinute din acestea şi a combustibililor nucleari;
• Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B şi natural din spaţiul rural.
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Cheltuieli neeligibile









Impozite și taxe fiscale
Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand;
Achiziţionarea de teren/ clădiri;
Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele
terţilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală, prevăzută prin proiectul pentru
care se solicită sprijin;
Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;
TVA, cu excepţia TVA nedeductibilă, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către
beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile

IMPORTANT! TVA este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă (persoana fizică, grupul de
persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică)
care îndeplineşte cumulativ condiţiile:
nu este înregistrată în scopuri de TVA (plătitor de TVA);
TVA este nerecuperabilă;
este suportat în mod real şi definitiv de către aceasta (nu recuperează TVA de la bugetul de stat sau din alte surse).






Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
Contribuţia în natură;
Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.
Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a
Studiilor de Fezabilitate;
Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

Criterii de selecție
Pentru proiectele de investiţii se vor aplica următoarele criterii:
 Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani;
 Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi;
 Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat;
 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor (dacă aplicanţii
sunt constituiţi ca persoană fizică autorizată PFA/ întreprindere individuală/ societate cu răspundere limitată,
cu asociat unic persoană fizică (pentru următoarele categorii de solicitanţi: persoană fizică autorizată (PFA)
cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului şi societate cu răspundere limitată, cu
asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.
 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate)
 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;
 Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse regenerabile
decât biocombustibilii.

Criterii locale specifice:
-

Plata impozitelor la zi;
Să nu fi fost condamnați prin hotărâre judecătorească pentru fraudă, corupție sau orice alte activități ilegale
care au prejudiciat interesele financiare ale Comunității Europene;
Experiența în domeniu;
Beneficiarul să aibă punctul de lucru pe teritoriul Sargeția
Să demonstreze pe fiecare caz eficiența investiției ( studiu de fezabilitate);
Să asigure locuri de muncă.
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Volumul sprijinului
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 312 este de 5.000 de Euro – această sumă
reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 70%-85% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă pentru un proiect realizat pe axa Leader accesat prin GAL
Asociația Sargeția GAL 1 este de 100.000 euro.
În cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la
85% din totalul cheltuielilor eligibile. Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN
cuprinse în Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de producție de bunuri„. În situația proiectelor care vizează atât
activități de producție de bunuri cât și servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific,
pentru fiecare tip de investiție, iar în această situație se vor elabora bugete distincte.
În cazul proiectelor care includ şi investiţii care au drept scop implementarea noilor provocări
(achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii)
solicitantul completează, în dreptul coloanei PERE valorile aferente acestei investiţii.

Finanțare:


Ajutorul public (FEADR 80% + contribuție publică națională 20%): 70% (85% pentru activități de
producție)
EURONr. de proiecte
Cost total
Estimarea
Contribuția
Contribuția
Contribuția
prevăzute
mediu
costului total pe FEADR/măsură
publică
privată
măsură
națională
8

81511

652089

365170

91292

195627

Indicatori:
INDICATORI DE MONITORIZARE
Numărul de micro‐întreprinderi sprijinite
Investiții în activități non‐agricole productive
Investiții pentru dezvoltarea activităților precum cele meșteșugărești și de artizanat
Servicii pentru populația rurală prestate de către micro‐întreprinderi
Investiții în producerea de energie regenerabilă
Impact - creșterea ocupării în sectorul secundar și terțiar în mediul rural

ȚINTA 2012-2013
8
0
0
8
0
5%

Criterii de selecție:
Criterii de selecție
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții
similare în ultimii 3 ani
Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000
Euro investiţi
Proiecte care promovează activități meșteșugărești, de artizanat
Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii
proiectelor
Micro-întreprinderi nou înființate (start-up-uri)
Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare
Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte
surse regenerabile decât biocombustibilii

TOTAL

Punctaj
5
10
15
10
20
35
5

100

Pentru această măsură, nu există punctaj minim.

Criterii de selecție locală (care vor departaja beneficiarii cu același punctaj):
Criterii de selecție
Proiecte care demonstrează utilitatea investiției pentru teritoriul Sargeția
Proiecte cu valoare maximă de 45.000 Euro
Proiecte prin care se creează noi locuri de muncă
TOTAL

Punctaj
50
25
25
100
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