
 

Extras din PLAN DE DEZVOLTARE pentru zona BRAN-MOIECIU-FUNDATA  
GAL “TRANSCARPATICA” 

 

 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Obiectivul general al măsurii este dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea 

activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri demunca si a veniturilor 

aditionale. 

Aceasta masura raspunde obiectivelor operationale “Incurajarea micilor intreprinzatori, in 

special a tinerilor si femeilor”, “Promovarea eficientei energetic si utilizarea surselor alternatve 

de energie” (prioritatea 3 - Diversificarea economiei rurale) si “Crearea de noi locuri demunca” 

(prioritatea 4 – Cresterea calitatii vietii) 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: 

 

 

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

In zona acoperita de GAL Transcarpatica functiile economice depind in mare masura de existenta 

activitatiilor agricole. Astfel este necesara crearea delocuri demunca alternative, precum si de 

surse aditionale de venituri din activitati non-agricole. Se urmareste sprijinirea activitatilor non-

agricole in spatial rural prin:  

 Crearea si dezvoltarea de microintreprinderi in sectorul nonagricol, in spatial rural 

 Incurajarea initiativelor de afaceri promovate in special de catre tineri si femei 

 Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale  

 Reducerea gradului de dependent fata de agricultura 

 

- Actiunile prevad: 

- 1.investitii in activitati non-agricole productive: industria usoara, activitati de procesare 

industriala a produselor lemnoase, mecanica fina, asamblaremasini, unelte si obiecte casnice, 

producerea de ambalaje.  

- 2.investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati 

traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea lanii, tesutul, brodatul, confectionare 

obiecte traditionaledin lemn), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacerea 

propriilor produse) 

- 3. servicii pentru populatia rurala: 

 servicii croitorie, cizmarie, frizerie 

 servicii de mecanizare, transport (exclus achizitia de mijloace de transport), protectie 

 fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor 

 servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice 

4. investitii in producerea de energie regenerabila 

 achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat 

biocombustibili. 
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Beneficiari: 
Tipuri de beneficiari: 

 Microîntreprinderile 

 Persoane fizice care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se 

autorizeze cu un statut minim de persoane fizice autorizate 

Număr de proiecte estimate a fi realizate: 11 
 

Precizări privind acţiunile eligibile: 
Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

Investitii corporale: constructia, modernizarea si extinderea cladirilor in scop productive pentru 

efectuarea activitatii vizate deproiect, constructia de cladiri pentru marketingulproduselorproprii, 

dotarea cu echipamente, utilaje inclusive achizitionarea in leasing a acestora) 

Investitii necorporale: software, patente, licente, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. 

Alte costuri eligibile: 

 Costuri generale aleproiectului: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultant, studii de 

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare 

implementarii proiectului (maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului,daca proiectul 

prevede si constructii si maxim 5% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea 

constructiilor) 

Criterii de selecţie: 

 

Punctarea proiectelor eligibile se va realiza respectând grila de selecție a Masurii 312 la nivel 

national.  

 

 

Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 70% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

11 1.435.714 804.000 201.000 430.714 

 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi” sunt de 616.780 euro. 

 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul 

Masurii 312 este de 200.000 euro. 
 
 
 

 


