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Stimați cititori!

Scopul prezentei broșuri este informarea localnicilor de pe teritoriul GAL 
asupra programului LEADER 2014-2020, precum și asupra aspectelor de dez-
voltare vizate de  Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER.
Asociația noastră în cadrul PNDR (Programul Național de Dezvoltare 
Rurală), a reușit să obțină o finanțare pentru dezvoltarea teritoriului. Printre 
obiectivele noastre se numără: eficientizarea  agriculturii, consolidarea orga-
nizațiilor civile și ridicarea nivelului de trai în mediul rural. Aceste obiective 
intenționează să pună în aplicare o construire de jos în sus, bazat pe par-
teneriatul echilibrat între autoritățile publice locale (APL-uri), organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) și mediul antreprenorial.
Pe această cale dorim să-i încurajăm pe toți actorii locali care trăiesc și 
activează în teritoriul acoperit să fie activi în implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală (SDL), să depună cereri de finanțare întruna din măsurile 
anunțate și să fie partener al asociației noastre! Numai împreună, printr-o 
muncă comună putem dezvolta teritoriul nostru!

Cu stimă,
Lázár László – director executiv

Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER
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Ce este abordarea LEADER?

Abordarea LEADER oferă noi perspective şi oportunităţi de dezvol-
tare rurală, având la bază identificarea nevoilor locale, determinate în 
urma unor studii şi a unor procese de consultare şi animare teritoriului 
rural vizat. Pornind de la ideea că fiecare comunitate rurală se confruntă 
cu probleme şi nevoi specifice, prin programul LEADER sunt proiectate și 
implementate strategii de dezvoltare locală (SDL), menite să conducă la 
soluţionarea acestora şi să genereze evoluția economică, socială și culturală 
a teritoriului vizat, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor organizatorice ale 
comunităților locale.

Premisa abordării LEADER este aceea, că dezvoltarea locală a teritori-
ilor rurale este mai eficientă atunci când este proiectată de către actorii lo-
cali, cu sprijinul administrațiilor publice locale, a societăţii civile, precum 
și a unor specialiști în implementarea proiectelor.

Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER (în continuare HK LE-
ADER) a fost înfințat în anul 2016, are 39 de membrii fondatori, dintre care 
15 sunt autoritățile publice locale, 20 sunt organizațiile neguvernamentale, 
iar 4 sunt din mediul antreprenoriatului.

GAL-ul s-a format pe teritoriile următoarelor unități adminsitrativ-te-
ritoriale:  Atid, Avrămești, Căpâlnița, Dârjiu, Feliceni, Lueta, Mărtiniș Me-
rești, Mugeni, Ocland, Porumbeni, Săcel, Secuieni, Șimonești și Ulieș

Pentru dezvoltarea teritoriului a fost atras de către asociația noastră 
2.556.311,31 Euro.
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Pe baza analizelor efectuate, SDL-ul parteneriatului Homoród-Küküllő 
LEADER are trei obiective bine definite: 

I. Dezvoltarea spațiilor și a vieții comunitare rurale
II. Dezvoltarea unei economii incluzive și sustenabile 
III. Atragerea tinerilor în mediul rural 

Pe baza acestor obiective și a rezultatelor analizelor am stabilit cinci prio-
rități în dezvoltarea teritoriului: 

1.  Creșterea atractivității vieții rurale prin dezvoltarea, moder-
nizarea spațiilor comunitare, prin activarea vieții participative 
ale locuitorilor și prin întărirea sferei civile 

2.  Dezvoltarea proceselor privind prelucrarea materiilor prime 
agricole, prin înființarea unor puncte de sacrificare și procesare 
și prin inițierea unor rețele de valorificare 

3.  Crearea unui mediu favorabil pentru înființarea și dezvoltarea 
activităților nonagricole 

4.  Atragerea tinerilor în mediul rural prin crearea unui ambient 
favorabil înființării diferitelor activități economice 

5.  Dezvoltarea unei agriculturi eficien-
te, capabilă să interacționeze sensibil 
cu mediul înconjurător 

Aceste priorități vor fi realizate prin intremediul 
a șase măsuri bine definite pentru implementarea 
SDL-lui:
Măsura 1 – Îmbunătățirea calității vieții rurale
Măsura 2 –  Îmbunătățirea vieții culturale, comu-

nitare și turistice prin achiziționarea 
de dotări și echipamente pentru aso-
ciații

Măsura 3 – Procesarea și valorificarea produselor 
agricole
Măsura 4 –  Înființarea și dezvoltarea industriei 

ușoare, a serviciilor, a artizanatului și 
a meșteșugăritului

Măsura 5 – Eficientizarea agriculturii
Măsura 6 – START-UP în domeniul non-agricol
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Măsura 1 – Îmbunătățirea 
calității vieții rurale
Beneficiari:
Entități publice: autorități publice locale, culte
Societatea civilă: ONG-uri cu acreditare în domeniul social
Acțiuni eligibile:

•  Înființarea, amenajarea spațiilor publice și de agrement pentru po-
pulația rurală

•  Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a 
produselor locale

•  Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat public
•  Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice 

locale în cadrul primăriilor
•  Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agre-

ment și turistic de uz public conform specificului local
•  Înființarea, amenajarea și dotarea cent-

relor sociale/ multifuncționale/comuni-
tare/educaționale

•  Ocrotirea patrimoniului cultural local 
prin renovare/reabilitare/întreținere/
restaurare/moderni-zare și promovare

•  Ocrotirea patrimoniului cultural local 
prin achiziționare (ex. porturi populare, 
instrumente tradiționale, etc.)

•  Investițiile în domeniul energiei din sur-
se regenerabile și al economisirii ener-
giei, epurizarea apei uzate prin metode 
inovative, promovarea utilizării eficien-
te a resurselor naturale și a deșeurilor 
prin investiții demonstrative

Condiţii de eligibilitate
Solicitantul să se încadreze în categoria 
beneficiarilor eligibili;
Solicitantul se angajează să asigure înt-
reținerea/ mentenanța investiției pe o 
perioadă de minim 5 ani, de la ultima 
plată;
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Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 
județeană aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul HK LEADER;
Criterii de selecţie:
Proiecte cu impact micro-regional;
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
Crearea de noi locuri de muncă;
Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială;
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară;
Păstrarea aspectului arhitectural zonal
Grup țintă minorități locale (în special minoritatea romă) și grupuri mar-
ginalizate
În cazul proiectelor care vizează sau tind spre turism, amplasarea proiectu-
lui în zone cu potențial turistic ridicat

Intensitatea sprijinului va fi de: 
100% pentru investiții negeneratoare de venit
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din 
proiect
Valoarea sprijinului nerambursabil:
5.000 – 200.000 Euro
Cheltuială publică totală 960.240 euro
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Măsura 2 – Îmbunătățirea vieții culturale, 
comunitare și turistice prin achiziționarea 
de dotări și echipamente pentru asociații
Beneficiari:
Societatea civilă: – ONG-uri definite conform legislației în vigoare în afara 
celor din domeniul agricol și forestier
– ONG-uri care reprezintă interesele unei minorități locale
Entități publice:
– unități de cult, conform legislației în vigoare
Acțiuni eligibile:

•  Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizați-
ilor societății civile

• Dotarea spațiilor de agrement de interes local
•  Dotarea spațiilor comunitare utilizate de ONG-uri/culte pentru 

asigurarea serviciilor locale de bază (asistență socială, programe 
pentru copii și tineri, programe de integrare pentru rromi, progra-
me de instruire, programe de educație preventivă, programe pent-
ru persoane cu dizabilități, etc.)

• Dotarea unităților pentru situații de urgență
Condiţii de eligibilitate:
Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul să nu fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
Solicitantul să aibă sediul/punct de lucru numai pe teritoriul GAL HK LE-
ADER
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL HK LEADER
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/ mentenanța investiției pe 
o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
Criterii de selecţie:
Experiența relevantă în domeniu
Grup țintă minorități locale (în special minoritatea romă) și grupuri mar-
ginalizate
În cazul proiectelor care vizează sau tind spre turism amplasarea proiectu-
lui în zone cu potențial turistic ridicat

Intensitatea sprijinului va fi de:
100% pentru investiții negeneratoare de venit
Valoarea sprijinului nerambursabil: 5.000-50.000 Euro
Cheltuială publică totală 136.000 euro
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Măsura 3 – Procesarea 
și valorificarea produselor agricole

Beneficiari:
Entități private (înregistrate cu sediul social - inclusiv punct de lucru - în 
teritoriul GAL):

– Persoana fizică autorizată
– Intreprinderi individuale
– Intreprinderi familiale
– Societate cu răspundere limitată
– Cooperative agricole
– Societăți cooperative
– Grup de producători
Societăți civile:
– Composesorate
– ONG-uri

Acțiuni eligibile:
•  Lucrări de construcții, renovare și extindere
•  Achiziționarea de echipamente și utilaje specifice noi și montarea 

acestora
•  Achiziționarea de mijloace de transport specializate în scopul 

comercializării/prelucrării produselor
•  Achiziționarea sau construirea unui abator/punct de sacrificare/

punct de procesare fix/mobil prefabricat pentru bovine/porcine/
ovine/ caprine

•  Construirea de unități de procesare pentru lapte/carne/legume/
fructe/cereale/plante medicinale și aromatice/fructe de pădure/ 
produse apicole/ciuperci

•  Modernizarea unităților de procesare lapte/carne/legume/fructe/
cereale/plante medicinale și aromatice/fructe de pădure /produse 
apicole/ciuperci

•  Construirea de spații de depozitare pentru lapte/carne/legume/
fructe/cereale/plante medicinale și aromatice/fructe de pădure /
produse apicole/ciuperci

•  Acțiuni de promovare și marketing
•  Achiziționarea de tehnologii, know-how, patente și licențe, brevete, 

software specializate
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Condiții de eligibilitate specifice:
Majoritatea produselor realizate să intre în circuitul alimentar al teritoriu-
lui HK LEADER, prin angajament
Investiția trebuie realizată doar pe teritoriul HK LEADER
Mijloacele de transport specializate in scopul comercializării produselor 
pot fi folosite și în afara teritoriului HK LEADER, cu condiția ca produsele 
comercializate în totalitate să aibă proveniența din acest teritoriu
Criterii de selecție:
Formele asociative/colective în cazul punctelor de sacrificare
Număr de locuri de muncă create
Numărul exploatațiilor deserviți vizați din teritoriu

Valoare sprijinului nerambursabil: 
5.000 – 200.000 euro 
Intensitatea sprijinului:
Este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile
Acesta poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale suplimentare, cu con-
diția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90%.
Cheltuială publică totală 273.000 euro. 
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Măsura 4 - Înființarea și dezvoltarea in-
dustriei ușoare, a serviciilor, a artizanatu-
lui și a meșteșugăritului
Beneficiari:
Entități private:
Micro-întreprinderi și întreprinderi 
mici existente/nou înființate din spațiul 
rural, care își propun activități non-agri-
cole, pe care nu le-au mai efectuat până 
la data aplicării pentru sprijin;
Intreprinderi sociale
Cooperative
Întreprinderi individuale
Întreprinderi familiale
Persoane fizice autorizate
Societăți comerciale conform legii 31/1990
Acțiuni eligibile specifice:

•  Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
•  Construcția, extinderea și/sau modernizarea spațiilor de agrement 

incluzând structuri. Primire turistică în valoare de max. 20% din 
valoarea investiției

•  Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utila-
je, instalații și echipamente noi;

•  Achiziționarea mijloacelor de transport specializate
•  Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
•  Înființarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti
•  Înființarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement recre-

ative (trasee turistice; parcuri tematice și de aventuri, amenajări 
areale de echitație, amenajări rafturi și colțuri de prezentare a valo-
rilor locale, centre închiriere echipamente sportive – biciclete, un-
dițe, etc;

Condiţii de eligibilitate:
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute 
prin măsură;
Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanța-
te în teritoriul HK LEADER;
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Solicitantul trebuie să demonst-
reze capacitatea de a asigura 
cofinanțarea investiției;
Viabilitatea economică a inves-
tiției trebuie să fie demonstrată 
pe baza prezentării unei docu-
mentații tehnico-economice;
Întreprinderea nu trebuie să fie 
în dificultate în conformitate 
cu liniile directoare privind aju-
torul de stat pentru salvarea şi 
restructurarea întreprinderilor 
în dificultate;
Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra me-
diului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în confor-
mitate cu legislația în vigoare.

Criterii de selecţie
Vor fi selectate cu prioritate proiec-
tele care utilizează energia produsă 
din surse regenerabile.
Suma nerambursabilă acordată va 
respecta condiția creerii de noi lo-
curi de muncă astfel: pentru 1 loc de 
muncă = 25.000 Euro
Favorizarea întreprinzătorilor peste 
40 de ani
Proiecte tursitice amplasate în zone 
cu potențial turistic ridicat

Valoarea sprijinului nerambursabil:
5.000 Euro - 50.000 Euro.
Intensitatatea sprijinului:
90% pentru cheltuielile eligibile din proiect
Cheltuială publică totală 234.000 euro.
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Măsura 5 - Eficientizarea agriculturii
Beneficiari:
Entități private (înregistrate cu sediul social – inclusiv punct de lucru – în 
teritoriul GAL):
– Persoana fizică autorizată
– Intreprinderi individuale
– Intreprinderi familial
– Societate cu răspundere limitată 
– Cooperative agricole
– Societăți cooperative
– Grup de producători
Acțiuni eligibile:

•  Modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul 
exploatației

•  Achiziționarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea 
fermelor vegetale

•  Modernizarea exploatațiilor apicole
•  Construirea/modernizarea spațiilor zootehnice
•  Construirea/modernizarea de spații de depozitare pentru cereale
•  Inființare/modernizare de sere/solarii pentru legume
•  Investiții vizând reutilizarea deșeurilor și reziduurilor agricole

Condiţii de eligibilitate:
Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul HK LEADER
Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiu-
ne economică de minim 
8.000 SO (valoarea pro-
ducției standard) 
Condițiile de eligibilitate 
legate de toate operațiuni-
le incluse în proiectul in-
tegrat trebuie să fie înde-
plinite până la semnarea 
contractului de finanțare, 
chiar dacă punerea în ap-
licare a unora dintre ope-
rațiuni este programată 
într-o etapă ulterioară.
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Criterii de selecţie:
Proiect integrat
Tineri fermieri sub 40 ani
Investiții colective
Zona montana defavorizata
Principiul potențialului agricol al zonei

Valoarea sprijinului nerambursabil:
 5.000 – 200.000 Euro
Intensitatea sprijinului:
va fi de 50%, care poate fi majorat cu 20 puncte procentuale suplimentare, 
cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 70 %, 
în cazul:
 — tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 din prezentul 
regulament sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de 
sprijin; — investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor 
legate de o fuziune a unor organizații de producători; 
În cadrul proiectelor integrate, dacă o operațiune se încadrează în două 
măsuri, se aplică rata specifică a contribuției aferentă respectivei măsuri 
dominante sau respectivului tip de operațiune dominant.
Cheltuială publică totală 341.809 euro 



13~

Măsura 6 - START-UP 
în domeniul non-agricol

Beneficiari:
Entități private:
Micro-întreprinderi și întreprin-
deri mici noi, înființate în anul 
depunerii aplicației de finanțare 
sau cu o vechime de maxim 6 luni 
fiscali, care nu au desfășurat acti-
vități până în momentul depunerii 
acesteia (start-up):
– Întreprinderi individuale
– Întreprinderi familiale
– Persoane fizice autorizate
– Societăți comerciale conform 
legii 31/1990
Acțiuni eligibile:

•  Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
•  Construcția, extinderea și/sau modernizarea spațiilor de agrement 

Structuri de primire turistică în valoare de max. 20% din valoarea 
investiției

•  Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utila-
je, instalații și echipamente noi;

•  Achiziționarea mijloacelor de transport specializate
•  Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
•  Înființarea/modernizarea de firme de profil non-agricol
•  Înființarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti
•  Înființarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement recre-

ative (trasee turistice; parcuri tematice și de aventuri, amenajări 
areale de echitație, amenajări rafturi și colțuri de prezentare a valo-
rilor locale, centre închiriere echipamente sportive –biciclete, un-
dițe, etc;

Condiţii de eligibilitate:
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Conducătorul firmei, acționarul majoritar trebuie să fie sub 40 de ani împ-
liniți la data depunerii cererii de finanțare;
Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pe care trebuie să-l pre-
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zinte unei comisii și să primească un aviz 
favorabil din partea acestuia
Obiectivul trebuie să se încadreze în cel 
puțin unul dintre tipurile de activități 
sprijinite
Sediul social și punctul/punctele de 
lucru trebuie să fie situate în teritoriul 
HK LEADER, iar activitatea va fi des-
fășurată în acest teritoriu;
Implementarea planului de afaceri tre-
buie să înceapă în cel mult 9 luni de la 

data notificării de primire a sprijinului.
Alte angajamente
Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 
desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin 
activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe 
de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării pla-
nului de afaceri).
Criterii de selecţie:
Tinerii absolvenți care au terminat studiile cu maxim 5 ani înainte de de-
punerea cererii de finanțare  
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din 
surse regenerabile.
Proiecte tursitice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat

Cuantumul sprijinului:
este de 20.000 de euro/proiect.
Sprijinul pentru înființarea de activități nonagricole în zone rurale se va 
acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: 
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării co-
recte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei 
de finanțare.
50% din valoarea totală a sprijinului trebuie utilizată pentru investiții și 
acesta trebuie demonstrată la finalizarea proiectului. Perioada de imple-
mentare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul 
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor 
fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.
Cheltuială publică totală 100.000 euro.
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