Măsura 5. Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoare non-agricole, în
special servicii pentru populație (312 PNDR)
Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției

Dintre societățile comerciale prezente în teritoriu, 28% au domeniu de activitate agricultura, silvicultura sau
pescuit și încă 38% activează în domeniul comerțului. Industria prelucrătoare are o pondere de numai 6,7%, iar
turismul de doar 2%. Aproximativ 40% dintre societățile comerciale sunt înregistrate la nivelul orașului Lehliu Gară,
la nivelul comunelor acestea fiind între 2 și 7%, cu excepția comunei Mânăstirea cu un procent de 17%. Rata de
diversificare este destul de redusă la nivelul comunelor membre ale teritoriului Valea Mostiștei.
De asemenea, nu există nici o întreprindere cu peste 250 de angajați, marea majoritate a societăților identificate
având sub 9 angajați, cu numai 28 din totalul de 315 firme numărând mai mult de 9 angajați.

Domeniul serviciilor pentru populaţie este destul de slab reprezentat. Sectorul serviciilor este concentrat în orașul
Lehliu Gară, cu 61% din numărul total al firmelor active în domeniu, două comune din teritoriu neavînd înregistrată
nicio unitate economică activă în domeniul serviciilor, iar în alte patru comune se înregistra o singura firmă activa
în acest domeniu.
Prin această prioritate, strategia teritoriului urmărește încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea economiei din
sectoarele non-agricole
Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor și nivelul redus al veniturilor obţinute din activităţi nonagricole, se impune necesitatea creării de noi microîntreprinderi care vor revitaliza economia rurală prin crearea de
locuri de muncă pentru populaţia în sectorul non-agricol și creșterea veniturilor acesteia.
Sprijinul vizat prin aceasta masură se adresează micro-întreprinderilor, precum și locuitorilor care doresc să
desfășoare o activitate economică devenind antreprenori. O atenție deosebită se va acorda femeilor, dat fiind
faptul că datele statistice arată că acestea dezvoltă afaceri într-un numar mult mai redus decât bărbaţii.
Obiectiv general
Dezvoltarea durabilă a economiei prin încurajarea activităților non-agricole, în special în domeniul serviciilor către
populație.

Obiective specifice
 Creșterea numărului microîntreprinderilor care activează în domeniul terțiar- servicii;
 Diversificarea serviciilor către populație;
Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției

Prin această măsură vor fi sprijinite înființarea de centre de servicii pentru populație și dezvoltarea celor existente
care își asumă realizarea servicii către populație, cum ar fi:
 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie, etc;
 Servicii de conectare şi difuzare internet;
 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport, protecţie fitosanitară,
însămânţare artificială a animalelor, etc)
 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
Beneficiari
Tipuri de beneficiari
Evaluarea numărului de beneficiari
20 beneficiari
 Microîntreprinderi
 Persoane fizice care se angajează să se
autorizeze cu un statut minim de persoană
fizică autorizată până la semnarea
contractului de finanțare
Criterii de selecție
Va fi acordată prioritate pentru:
 persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până la data semnării contractului cu
statutul de cel puțin PFA;
 microîntreprinderi conduse (acționari principali) de către tineri până la 40 de ani;
 proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului;
 proiectele care valorifică materie primă/produse locale;
 proiectele care promovează cultura, tradițiile, meșteșugurile locale;
 proiectele care crează parteneriate public-privat la nivelul teritoriului;
 proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile

Se introduc criterii de departajare pentru proiectele eligibile selectate cu punctaj egal, precum si punctaj minim,
după cum urmează:
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului,
exprimată în euro, în ordine crescătoare;
1.
2.
3.

Vârsta sub 40 de ani a aplicantului;
Proiecte inovative;
Numărul locurilor de muncă nou create, în ordine descrescătoare.
Punctaj minim: 30 de puncte.

Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)
A. Acțiuni imateriale
 Software, patente, licențe

Onorarii pentru consultanță
B. Acțiuni materiale
 Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv, dotarea cu
echipamente, utilaje)
 Echipamente și dotări pentru gestionarea deșeurilor rezultate
 Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau rezolvare pe cont propriu a acestor
utilități

Finanțare
Ajutorul public FEADR + contribuție publică națională conform regulilor din măsura 312 PNDR.
Nr de
proiecte
prevăzute

Cost total
mediu (€)

Estimarea
costului total pe
măsură (€)

Contribuţia
FEADR –
măsură (€)

Contribuţie
publică
naţională (€)

Contribuţie
privată (€)

10 proiecte
prestari
servicii

46.800

468.000

288.000

72.000

108.000

10 proiecte
productie
bunuri

41.400

414.000

288.000

72.000

54.000

20

44.100

882.000

576.000

144.000

162.000

Indicatori de realizare
Indicator

Ținta 20112013

Număr de micro-întreprinderi sprijinite dintre care:
- nou înființate
- conduse de tineri sub 40 ani
- conduse de femei
Volumul total al investițiilor
Număr de micro-întreprinderi dintre care:
- investiții în activități meșteșugărești și de artizanat
- investiții în activități care promovează servicii către populație
Număr de proiecte care cuprind acțiuni de protecția
mediului

20
6
10
4
882.000 euro
20
3
10
7

Îndeplinire
criterii de
selecție

20%

35%

