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Denumirea 

masurii 

Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de 

munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Codul masurii M 6/6A 

Tipul masurii 

Investitii 

Servicii 

X  Sprijin forfetar 

1.Descrierea generala a masurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

Prin obiectivele vizate, masura M6/6A isi propune sa contribuie la 

dezvoltarea socio-economica echilibrata a teritoriului prin sprijinirea 

micilor intreprinzatori locali  si incurajarea  investiilor in activitati 

non-agricole (productie, servicii - cu exceptia serviciilor turistice, ce 

vor fi finantate distinct, prin Masura 5/6A, activitati mestesugaresti 

etc).  

Având in vedere specificul  economiei locale a teritoriului Muntii 

Macinului - Dunarea Veche, dat de preponderenta activitatilor 

agricole,  sprijinirea  demararii  activitatilor  neagricole reprezinta o 

directie strategica a teritoriului nostru. Salariile mici, nivelul scazut 

de educatie si oportunitatile reduse de angajare au condus pe de o 

parte, la migrarea masiva a locuitorilor catre zonele urbane limitrofe 

si strainatate, iar pe de alta parte, in cazul populatiei ramase in 

teritoriu, la risc crescut de saracie, fapt evidentiat in analiza 

diagnostic si analiza SWOT. In  localitatile din teritoriu, numarul de 

firme inregistrate este redus, principalul sector non-agricol in care 

activeaza fiind comertul (cu amanuntul in magazine nespecializate 

sau magazine mici specializate cu vânzare de diverse produse 

alimentare sau nealimentare). Astfel, desi comertul cu amanuntul  

inseamna o mare parte din activitatea economica non-agricola a 

teritoriului, produsele comercializate nu provin din teritoriul GAL, 

desi zona  detine importante resurse care pot fi valorificate local in 

beneficiul producatorilor/mestesugarilor/ prestatorilor de servicii si 

al dezvoltarii durabile a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea 

Veche.  

Infiintarea de activitati non-agricole (servicii/productie) reprezinta o 

oportunitate in contextul in care paleta serviciilor oferite in 

teritoriu, atât pentru actorii locali, cât si pentru turistii ce vor fi 

atrasi ca urmare a derularii actiunilor specifice masurilor M5/6A si 

M9/6B este restrânsa si exista resurse locale neutilizate care pot 

constitui materie prima pentru activitati productive. Sprijinirea 

crearii microintreprinderilor neagricole va genera noi locuri de 

munca, preluând din surplusul fortei de munca din domeniul agricol.  

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurala 

al Reg(UE) 

1305/2013 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si  

comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de 

munca 

1.3.Obiectivele 

specific locale al 

• stimularea activitatilor economice non-agricole generatoare de 

venit in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche; 
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masurii • crearea de noi locuri de munca; 

• oferirea unei alternative economic viabile la agricultura, care 

reprezinta activitatea economic a de baza in teritoriu. 

1.4. Contributie 

la prioritatea/ 

prioritatile 

prevazute la 

art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii  economice in zonele rurale 

1.5. Contibutia la 

Prioritatile SDL 

(locale) 

PL2. Cresterea competitivitatii  teritoriului Muntii Macinului – 

Dunarea Veche 

1.6. Masura 

corespunde 

obiectivelor art. 

din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Masura 6/6A corespunde art 19, alin. (1), lit. b) al Reg. (UE) nr. 

1305/ 2013 

1.7. Contributia 

la domeniile de 

interventie 

6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii si dezvoltarii de 

intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca 

1.8. Contributia 

la obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Inovare 

Masura sprijina dezvoltarea activitatilor turistice, servicii care nu 

exista la nivelul teritoriului, precum si activitati de productie care 

promoveaza tehnici noi si inovatoare de prelucrare a materiei prime 

locale. 

Mediu si clima 

Masura contribuie la diminuarea/limitarea efectelor negative asupra 

mediului. Astfel, urmatorele tipuri de actiuni vor fi finantate 

(enumerarea exemplificativa): dotarea cladirilor cu sisteme care 

utilizeaza energie regenerabila; modernizarea activitatilor prin 

dotarea cu tehnologii si echipamenete cu un consum redus de 

energie etc 

1.9. Complement

aritate cu alte 

masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: M 3/2A; M4/2B 

 

1.10. Sinergia cu 

alte masuri din 

SDL 

Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013): 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 

dezvoltarii economice in zonele rurale: M5/6A; M7/6B; M8/6B, 

M9/6B; M10/6B 

Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL):  

PL2. Cresterea competitivitatii  teritoriului Muntii Macinului – 

Dunarea Veche: M1/1C; M3/2A; M4/2B; M5/6A; M9/6B 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la: 

- reducerea gradului de saracie si la combaterea fenomenului migratiei din teritoriu; 
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- cresterea competitivitatii economice a teritoriului; 

- pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din teritoriul Muntii Macinului - 

Dunarea Veche 

- valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului; 

- pastrarea identitatii locale prin sprijinirea activitatilor mestesugaresti 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (CE) nr. 1242/2008; R (UE) nr. 

1303/2013; R (UE) nr. 1305/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R 

(UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 

1303/2013; Legea nr. 346/2004; Ordonanta de urgenta nr. 44/2008; Ordonanta 

Guvernului nr. 8/2013. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din 

teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, care isi 

diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati 

non-agricole in spatial rural pentru prima data (start-

ups). Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente in 

teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche, care isi 

propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai 

efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin(start-ups); 

• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi din teritoriul 

Muntii Macinului - Dunarea Veche, infiintate in anul 

depunerii aplicatiei de finantare, sau cu o vechime de 

maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati 

pana in momentul depunerii acesteia (start-ups). 

4.2. Beneficiarii indirecti 

• Persoanele din categoria populatiei active aflate in 

cautarea unui loc de munca din teritoriul Muntii 

Macinului - Dunarea Veche; 

• Consumatorii locali si turistii;  

• Operatorii economici din domenii conexe: agricultura, 

turism, transport, comert etc.; 

• Furnizorii de diferite materii prime/alimente /produse 

locale  

• Autoritatile publice locale – prin cresterea incasarilor 

realizate la bugetul local. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

• Sprijinul acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea infiintarii de noi 

activitati non-agricole in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche (tip start-ups), 

pe baza unui plan de afaceri 

6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sprijinul forfetar se acorda pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de 

Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si 

capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a 

Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 



 

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│          

Tel:0742246828│E-mail:office@aspir-leader.ro│office@galmuntiimacinului.ro│website: www.galmuntiimacinului.ro 

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 

Lista exemplificativa:  

- Activitati de productie (fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de 

marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

activitati de prelucrare a produselor lemnoase; fabricarea de peleti si brichete din 

biomasa etc),  

- Servicii (medicale, sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, 

consultanta, contabilitate, juridice, audit; alte servicii destinate populatiei din spatiul 

rural etc). 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale 

din Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si 

obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala, ce vor fi anexate sub 

forma de "Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul Masurii 6/6A" la Ghidul 

Solicitantului. 

Nu sunt eligibile cheltuielile cu  achizitionarea de utilaje si echipamente agricole 

aferente activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea 

Activitatilor Economice Nationale, precum si producerea si comercializarea produselor 

din Anexa I la Tratat. 

Nu sunt eligibile in cadrul acestei masuri investitiile aferente activitatii turistice (ce vor 

fi finantate distinct in cadrul Masurii 5/6A) 

Nu sunt eligibile achizitiile de utilaje/echipamente second hand. 

7. Conditii de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri; 

• Obiectivul proiectului se va incadra in cel putin unul dintre tipurile de activitati 

sprijinite prin masura si detaliate in "Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in 

cadrul Masurii 6/6A" la Ghidul Solicitantului 

• Sediu social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in teritoriul Muntii 

Macinului - Dunarea Veche; 

• Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 9 luni de la data 

notificarii de primire a sprijinului; 

• Pentru a fi eligibile, toate investitiile aferente implementarii proiectelor vor fi 

efectuate pe teritoriul G.A.L. Muntii Macinului - Dunarea Veche.  

Planul de afaceri va include cel putin urmatoarele: Prezentarea situatiei economice 

initiale a beneficiarului care solicita sprijinul; Prezentarea etapelor si obiectivelor 

propuse pentru dezvoltarea noilor activitati ale beneficiarului; Prezentarea detaliata a 

actiunilor si resurselor aferente (materiale, umane si financiare) necesare pentru 

dezvoltarea activitatilor beneficiarului, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea, 

care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau 

dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor. 

Alte obligatii: Plata ultimei transe este conditionata de implementarea corecta a 

planului de afaceri. Solicitantul va trebui sa faca dovada comercializarii productiei 

proprii sau a serviciilor oferite  in procent de minim 30 % din valoarea primei transe de 

plata 

8. Criterii de selectie 

• Proiecte depuse de fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica 

activitatea prin infiintarea unei activitati turistice pentru prima data in spatiul rural, 
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inclusiv beneficiari ai masurilor GAL M3/2A, M4/2B); 

• Proiecte care creeaza locuri de munca; 

• Proiecte care dovedesc printr-un document/studiu/analiza ca activitatea propusa este 

necesara la nivel de teritoriu Muntii Macinului - Dunarea Veche;  

• Proiecte care prevad activitati productive si folosesc ca materie prima resurse locale 

furnizate de ceilalti membri ai comunitatii;  

• Proiecte care prevad utilizarea energiilor regenerabile; 

• Proiecte ale caror reprezentanti legali dovedesc ca au experienta si/sau expertiza in 

domeniul in care doresc sa investeasca;  

• Proiecte care isi propun implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 de la semnarea 

deciziei de finantare.  

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si 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 si directionarea 

masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor generatoare de 

venit. 

9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: 

• 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.  

• Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect 

• Sprijinul se va acorda, sub forma de prima, in doua transe 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 depasi 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 si plata ultimei transe (dar nu mai tarziu de 

31.12.2023). 

10. Indicatori de monitorizare 

Numarul de locuri de munca nou create: 6 

Indicatori Leader: 

Numar de mici afaceri non agricole nou create:6 

Cheltuiala publica totala: 300.000 euro 

 


