
Munţii Măcinului – Dunărea Veche, 
un teritoriu Leader

Teritoriul Munţii Măcinului – Dunărea Veche este situat în sud-estul României, în
Regiunea de Dezvoltare Sud - Est Dobrogea, în nord-vestul judeţului Tulcea. 
Geogra�c se încadrează în Podişul Dobrogei de Nord, cunoscut şi sub denumirea
 de Orogenul Nord Dobrogean, la graniţa vestică a teritoriului a�ându-se 
Dunărea Veche - Braţul Măcin. Teritoriul cuprinde 16 comune din judeţul Tulcea 
Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanţu, Hamcearca, Horia,
Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia şi 
Valea Teilor, cu un număr de 34645 locuitori şi o densitate medie de 22,50
locuitori/km�. Suprafaţa totală a teritoriului este de 1539,83km�, reprezentând
aproximativ 18% din suprafaţă totală a judeţului.

Acest material este publicat în cadrul proiectului “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare aferente Strategiei de 
Dezvoltare Locală G.A.L. Munţii Măcinului – Dunărea Veche”, implementat de Asociaţia G.A.L. Munţii Măcinului - Dunărea 
Veche, Contractul de finanţare subsecvent nr.1 C19401124011623818857/17.11.2016, finanţat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, Sub-măsura 19.4 - ”Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”
Publicat: Martie 2017
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Criterii de selectie GAL: 
· Proiecte depuse de fermieri sau membrii unei gospodarii agricole 
care işi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati turistice 
pentru prima data in spatiul rural, inclusiv beneficiari ai masurilor GAL 
M3/2A, M4/2B); 
· Proiecte care dovedesc printr-un document/studiu/analiza ca 
activitatea structura de cazare/activitatea de agrement sunt necesare 
(proximitatea unui obiectiv turistic, inclusiv investitii in infrastructura 
turistica finantate prin masura GAL M9/6B, date fluxuri de turisti etc); 
· Proiecte care promoveaza identitatea si specificul local (elemente 
de arhitectura locala construite sau renovate/restaurate,  achizitii 
mobilier traditional etc); 
· Proiecte ale caror reprezentanti legali dovedesc ca au experienta 
și/sau expertiza in domeniul turismului; 
· Proiecte care creaza locuri de munca; 
· Proiecte care iși propun implementarea Planului de Afaceri in 
maxim 2 de la semnarea deciziei de finantare. 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul 
Solicitantului și vor avea in vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 
1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, o 
mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor 
in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare 
rurala.

Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Cuantumul sprijinului este de max. 40.000 de euro/proiect.
In cazul activitatii a) 1. extinderea și/sau modernizarea cladirilor 
rezidentiale si dotarea corespunzatoare a acestora pentru includerea 
in circuitul turistic, se va utiliza baremul standard  de cost unitar 5.000 
euro/camera ( incluzand toate costur i le  necesare pentru 
operationalizarea si autorizarea pentru derularea de activitati turistice 
a noii investitii, aferente unei camere, respectiv constructie, renovare, 
racordare utilitati, mobilare, echipare, sala baie, bucatarie comuna etc) 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) 
nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 
de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
Sprijinul se va acorda, sub forma de suma forfetara, in doua tranşe 
astfel:
 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii 
corecte a planului de afaceri, fara a depași cinci ani de la semnarea 
deciziei de finantare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 
ani si include controlul implementarii corecte precum și plata ultimei 
tranșe. In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele 
platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate.

Indicatori de monitorizare:
Numarul de locuri de munca nou create: 2
Indicatori Leader:
· Numar de mici afaceri in turism create: 3
· Cheltuiala publica totala: 120.000 euro

Masura M5/6A – Sprijinirea
antreprenoriatului si incubarea micilor

afaceri in turism in teritoriul
Muntii Macinului - Dunarea Veche

Pentru informaţii suplimentare despre
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Masura M5/6A – Sprijinirea antreprenoriatului si 
incubarea micilor afaceri in turism in teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche 

Descrierea generala a masurii:
Sprijinul pentru antreprenoriat si incubarea micilor afaceri in 
turism in teritoriul Muntii Macinului Dunarea Veche are drept 
scop cresterea nivelului de trai, valorificarea diversitatii 
naturale si a culturii mostenite si in acelasi timp reducerea 
fenomenului de migratie.
Analiza diagnostic a relevat faptul ca in teritoriul Muntii 
Macinului - Dunarea Veche exista fluxuri de turisti care 
viziteaza zona (lacul Iacobdeal, Parcul National Muntii 
Macinului etc) sau se afla in tranzit catre zone turistice vecine 
consacrate (Delta Dunarii, Marea Neagra), dar din cauza lipsei 
spatiilor de cazare si servire a mesei, aceste fluxuri de turisti 
"utilizeaza" resursele teritoriului fara a aduce beneficii 
economice comunitatii.
Aceasta masura isi propune stimularea antreprenoriatului in 
sectorul turistic  prin sustinerea financiara a intreprinzatorilor 
care realizeaza activitati turistice pentru prima data (start-up 
in baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care isi diversifica 
activitatea de baza (agricola, apicola etc). Masura contribuie 
la: ocuparea unei parti din excedentul de forta de munca 
existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea 
veniturilor populatiei rurale şi a nivelului de trai, la scaderea 
saraciei şi la combaterea excluderii sociale.

Valoarea adaugata a masurii:
Masura contribuie la:
• stimularea/incubarea activitatilor turistice generatoare de 
venit in teritoriul GAL si implicit la cresterea competitivitatii 
economice a teritoriului;
• crearea de noi locuri de munca;
• pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche;
• valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului;
• oferirea unei alternative economic viabile la agricultura, 
care reprezinta activitatea economica de baza in teritoriu;
• p r o m o v a r e a  i d e n t i t a t i i  l o c a l e  s i  c u l t u r a l e .

Tipuri de acţiuni eligibile: 
a)  Creare infrastructura de primire turistica:
1. Extinderea și/sau modernizarea cladirilor rezidentiale din 
teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (inclusiv 
racordarea la utilitatile publice sau realizarea de puturi forate 
si fose septice, unde nu exista sisteme de canalizare) si 
dotarea corespunzatoare a acestora pentru includerea in 
circuitul turistic, cu respectarea prevederilor HG nr. 709/2009 
privind clasificarea structurilor de primire turistice, min 2 
camere;
! Pentru structurile de primire turistica create prin 
proiect, nivelul de confort şi calitatea serviciilor 
prevazute in planul de afaceri, trebuie sa atinga 
standardul de calitate de minim o margareta;
2. Creare si dotare structurilor de primire agro‐turistica (se va 
respecta definitia agro‐ turismului data in cadrul Ordinului nr. 
65/2013), iar nivelul de confort  şi calitatea serviciilor propuse 
prin proiect trebuie sa  atinga standardul de calitate de 
minimum o margareta, min 4 camere;  
3. Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a 
utilitatilor specifice (grupuri sanitare, apa curenta, iluminat 
etc.) 
b) Creare infrastructura turistica de agrement: 
- Amenajare stranduri sau piscine, parcuri tematice de tip 
paint-ball, parcuri aventura, areale de echitatie (inclusiv 
prima achizitie de cai in scop turistic, cu exceptia celor pentru 
curse si competitii), rafting etc;  
- Infiintare centre inchiriere echipamente (biciclete, ATV-uri, 
undite,schi-uri etc.)
Cheltuieli cu achizitia de terenuri: 
Aceasta actiune este admisa cu indeplinirea cumulativa a 
urmatoarelor cerinte:
- suma publica nerambursabila util izata pentru 
achizitionarea terenului construit/neconstruit este acceptata 
in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat; 
- in Planul de afaceri se demonstreaza necesitatea 
achizitionarii terenului in vederea dezvoltarii afacerii şi 
realizarii obiectivului general al proiectului;
- achizitia de teren reprezinta o actiune in cadrul unui 
obiectiv specific al Planului de afaceri.

! Sprijinul se acorda pentru indeplinirea obiectivelor 
specifice care conduc la realizarea obiectivului general al 
proiectului și care se regasesc in Planul de afaceri. 

Beneficiari direcţi: 
· Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care işi 
diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati turistice 
pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim 
de PFA); 
· Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici existente din 
spatiul rural, care işi propun activitati turistice pe care nu le-au 
mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin; 
· Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici noi, infiintate in 
anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de 
maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfaşurat 
activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups).
! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

Beneficiari indirecţi: 
· Persoanele din categoria populatiei active aflate in 
cautarea unui loc de munca; 
· Turistii; 
· Furnizorii de diferite materii prime/alimente /produse 
locale; 
· Operatorii economici din domenii conexe – dezvoltarea 
turismului la nivel local favorizeaza aparitia şi dezvoltarea 
operatorilor economici locali din domenii conexe – transport, 
comert, meşteşuguri etc.; 
· Autoritatile publice locale – prin creşterea incasarilor 
realizate la bugetul local. 

Conditii de eligibilitate: 
· Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria 
beneficiarilor eligibili; 
· Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri; 
· Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre 
tipurile de activitati turistice sprijinite; Sediul social și 
punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul 
GAL iar activitatea va fi desfașurata in teritoriul GAL; 
· Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in 
cel mult 9 luni de la data notificarii de primire a sprijinului.
Alte angajamente: inaintea solicitarii celei de-a doua transe 
de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor 
comerciale prin activitatile prestate, in procent de minim 30% 
din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in 
momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).


