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Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312:
A. Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si in
legislatia nationala in vigoare (avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala
neta sau detin active totale in valoare de pana la 2,0 milioane Euro echivalent in lei).
B. Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii
contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa
functioneze ca microintreprinderi, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul
legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare
pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de
eligibilitate si selectie ale cererii de finantare.
Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
- Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si
desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural.- SEDIUL SOCIAL SI PUNCT DE LUCRU
IN MEDIUL RURAL
- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;
- Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate
- Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing
sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare profesionala absolvite cel putin la nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei
plati;
- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective
- Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei
- Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze
investitia sau dreptul de concesiune pe o perioada de cel putin 10 ani;
- Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului
- Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public
nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din
sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:
a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv, precum si
constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje
etc., inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);
b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.
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Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi sustinute costurile generale legate de
intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, studii de fezabilitate/memorii
justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii
proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a
10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in
limita a 5%.
In cadrul Masurii 312 sunt se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:
i. Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:
 Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc,
produse odorizante etc.);
 In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - incepand de la stadiul de cherestea (ex.
mobila);
 Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati
traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare
instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a
propriilor produse obtinute din aceste activitati).
Important!
Sunt permise punctele de desfacere, doar pentru produsele obtinute din propriul proces productiv, ca
parte componenta a proiectului de investitie pentru care se solicita sprijinul, situate pe acelasi
amplasament cu investitia.
iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
 Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
 Servicii de conectare si difuzare internet;
 Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara,
insamantare artificiala a animalelor;
 Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. De asemenea, va fi sprijinita achizitionarea de
echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile altele decat biocombustibilii, numai ca
parte componenta a proiectelor de investitii sprijinite prin aceasta masura.
Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile
Activitati:
• Activitati sprijinite prin masurile Axei 1 si Axei 2 ale PNDR;
• Fabricarea bauturilor alcoolice si a berii;
• Fabricarea produselor din tutun;
• Fabricarea armamentului si munitiei;
• Baterea monedelor;
• Activitati de turism si recreationale legate de activitatea turistica;
• Actiuni exclusiv de comert si intermedieri comerciale, cu exceptia vanzarii de produse obtinute din
propriul proces productiv;
• Intermedieri financiare;
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• Tranzactii imobiliare;
• Cercetare-dezvoltare;
• Administratie publica si aparare;
• Asigurari sociale din sistemul public;
• Jocurile de noroc si pariurile precum si activitatile recreative legate de acestea;
• Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale;
• Activitati de pescuit si/sau acvacultura;
• Investitii legate de prelucrarea primara a lemnului pana la stadiul de cherestea;
• Activitati in industria extractiva de produse energetice;
• Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principala, in scopul vanzarii;
• Activitati de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obtinute din acestea si a combustibililor
nucleari;
• Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B si natural din
spatiul rural.
Cheltuieli:
• Impozite si taxe fiscale;
• Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
• Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
• Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second – hand;
• Achizitionarea de teren/cladiri;
• Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport in numele
tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala, prevazuta prin proiectul
pentru care se solicita sprijin ;
• Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
• TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre
beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul (CE)
nr.1698/2005;
IMPORTANT! TVA-UL este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (persoana
fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa
desfasoare o activitate economica) care indeplineste cumulativ conditiile:
_ nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA);
_ TVA-ul este nerecuperabil;
_ este suportat in mod real si definitiv de catre aceasta (nu
recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse).
• Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro
APDRP;
• Contributia in natura;
• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare etc.
• Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si
a studiilor de fezabilitate;
• Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din cheltuielilor
eligibile si nu va depasi:
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50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

• 100.000 Euro/proiect pentru microintreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul
transportului rutier;
• 200.000 Euro/proiect pentru alte microintreprinderi.
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia
de fonduri in avans de pana la 50% din valoarea eligibila nerambursabila.
Criterii de selectie ale proiectului
Conform fisei masurii 312, pentru proiectele de investitii se vor aplica urmatorele criterii:
• Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare in ultimii 3 ani;
• Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro
investiti;
• Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat;
• Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor (daca
aplicantii sunt constituiti ca persoana fizica autorizata PFA/intreprindere individuala/societate cu
raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica (pentru urmatoarele categorii de solicitanti:
persoana fizica autorizata (PFA) cu varsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finantare a
proiectului si societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica cu varsta sub 40 de
ani la data depunerii cererii de finantare a proiectului.
• Start-up-uri (micro-intreprinderi nou infiintate)
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