
                                                                                                                                   

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Muntii Macinului – Dunarea Veche ”, 

finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER , 

Contract nr. C19401124011623818857 / 17.11.2016 

 
APEL LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE 

ASOCIATIA G.A.L MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE 
PNDR 2014 – 2020, Masura 19 LEADER 

MASURA 6/6A – SPRIJINIREA ANTREPRENORIATULUI NON – AGRICOL SI CREAREA DE LOCURI DE 

MUNCA IN TERITORIUL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE 

 
ASOCIATIA G.A.L MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE anunta lansarea in perioada 17.07.2017 – 
16.08.2017 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Finantare in cadrul Masurii 6/6A - 
Sprijinirea antreprenoriatului non - agricol si crearea de locuri de munca  in teritoriul Muntii 
Macinului – Dunarea Veche. 
 

 Numarul apelului de selectie: 1/2017 – M6/6A 

 Data lansarii apelului de selectie: 17.07.2017 

 Data limita de depunere a proiectelor: 16.08.2017, ora 14.00 

 Tipurile de beneficiari  eligibili:  
- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole din teritoriul Munții Măcinului - 

Dunărea Veche, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-
agricole în spațiul rural pentru prima dată (start-ups). Persoanele fizice 
neautorizate nu sunt eligibile; 

- Micro – intreprinderi şi întreprinderi mici existente în teritoriul Munții Măcinului - 
Dunărea Veche, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai 
efectuat pana la dată aplicării pentru sprijin (start-ups); 

- Micro – intreprinderi şi intreprinderi mici noi din teritoriul Munții Măcinului - 
Dunărea Veche, inființate 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 (start-ups). 

 Fondurile alocate sesiunii: 300.000 euro  
Suma maxima nerambursabila: 50.000 euro / proiect 
Tipul sprijinului nerambursabil: Sumă forfetară pentru finanțarea înființării de noi activități 
non-agricole în teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche (tip start-ups), pe baza unui plan 
de afaceri.  
Intensitatea sprijinului : 100% din valoarea cheltuielilor eligibile 

 Punctajul minim de selectie: 30 puncte. 

 Depunerea proiectelor in cadrul sesiunii se opreste inainte de termenul limita atunci cand 
valoarea totala a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul alocarii sesiunii, cu exceptia 
primelor 5 zile calendaristice ale sesiunii, cand oprirea depunerilor de proiecte nu este 
permisa, indiferent de valoarea proiectelor depuse. 

 Proiectele vor fi depuse la sediul G.A.L Muntii Macinului – Dunarea Veche din Com. Cerna, str. 
Scolii, nr. 2, de luni pana vineri, intre orele 10:00- 14:00.  
 
Informatii detaliate privind accesarea si implementarea proiectelor in cadrul Masurii  6/6A - 
Sprijinirea antreprenoriatului non - agricol si crearea de locuri de munca  in teritoriul 
Muntii Macinului – Dunarea Veche sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia, 
publicate pe pagina de internet a G.A.L. Muntii Macinului - Dunarea Veche  
www.galmuntiimacinului.ro 
 
Informații suplimentare pot fi obținute și de la sediul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche din 
com. Cerna, str. Scolii, nr. 2, unde se afla versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate 
aferente apelului de selectie nr 1 al Masurii M6/6A Sprijinirea antreprenoriatului non - agricol 
si crearea de locuri de munca  in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche. 
 
Datele de contact ale Asociatie GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche sunt: 
Adresa: com. CERNA, Str. Scolii nr.2, judetul Tulcea 
E-mail: office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro 
Tel./Fax: 0374.088.605 
Tel. mobil: 0746.290.266, 0742.246.828, 0742.246.827, 0742.246.826  

http://www.galmuntiimacinului.ro/

