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CĂTRE                 NOTĂ DE INFORMARE 

ÎN ATENȚIA         SOLICITANȚILOR/ BENEFICIARILOR 

SUBIECT             NOTĂ DE INFORMARE PENTRU MĂSURA M6/6A – „ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”_V07 
 

 

Buna ziua 
 

 

Ref:  Conform Graficului calendaristic de implementare al Contractului de Finanțare Subsecvent 
NR. 2 NR. C 1940 2116 01 16 6 26 75506/ 10.01.2020, 
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

 

         Pentru a asigura transparența și a oferi o informare cât mai coerentă, vă aducem spre informare 
următoarele aspecte, parte din Apelul de selecție Nr. 1/ 2020 pentru Măsura M6/6A – Înființarea de activități 
neagricole_V07:      

 
1. EXTRAS DIN GHIDUL SOLICITANTULUI M6/6A – ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE_V07 

                
               Beneficiarii direcți sunt: 
               Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități  
               neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up)–art  
              19. alin. 1, litera a, punctul ii;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care 

nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;   

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime 

de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia;  

 Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități non-agricole; 

 
2. EXTRAS DIN FIȘA MĂSURII M6/6A – ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE_V07 

                
               Beneficiarii direcți sunt: 
               Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități  
               neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up)–art  
              19. alin. 1, litera a, punctul ii;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care 

nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;   

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime 

de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia;  

 Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități non-agricole; 
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3. EXTRAS DIN APELUL DETALIAT M6/6A – ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE_V07 

                
               Beneficiarii direcți sunt: 
               Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități  
               neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up)–art  
              19. alin. 1, litera a, punctul ii;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care 

nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;   

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime 

de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia;  

 Persoanele fizice - fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități non-agricole; 

 

        Cunoscând prevederile documentului PNDR 2014 – 2020 conform căruia „spațiul rural pentru M19, LEADER 
(definit în mod specific ca fiind format din UAT - comune și UAT - orașe mici cu o populație de maxim 20.000 
locuitori).” 

 

         Astfel, față de cele prezentate mai sus, spațiul rural este reprezentat de teritoriul acoperit de Asociația 
Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei, care are în componență atât UAT - comune cât și UAT - orașe mici 
cu o populație de maxim 20.000 locuitori, după um urmează: Strîmtura, Rozavlea, Șieu, Botiza, Poienile Izei, 
Ieud, Dragomirești, Săliștea de Sus, Săcel, Vișeu de Jos, Moisei. 

 

        Conform fișei de avizare/ neavizare a documentației de accesare elaborate de către GAL, în procesul de 
elaborare a documentelor aferente apelului de selectie, GAL trebuie să se asigure că „Prevederile din Ghidul 
solicitantului corespund cu prevederile din fișa măsurii din SDL, respectă cel puțin condițiile generale de 
eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, 
precum și legislația națională specifică”. Astfel, se verifică dacă Ghidul solicitantului respectă prevederile din fișa 
măsurii și cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 
1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică în ceea ce privește tipul de 
beneficiari, acțiunile eligibile, condițiile de eligibilitate, tipul de sprijin, sumele aplicabile și rata sprijinului. 

 

Cu deosebita consideratie, 
 

Reprezentant legal,                                                                                                       Moisei 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei                                        04.08.2020 
 

Președinte 
 

Ing. Motoc Gheorghe 
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