Sprijinirea antreprenoriatului si incubarea micilor afaceri in
turism in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche
Codul masurii
M 5/6A
Investitii
Tipul masurii
Servicii
X Sprijin forfetar
1.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
1.1 Justificare.Corelare spatiilor de cazare si servire a mesei, aceste fluxuri de turisti
cu analiza SWOTT
"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.
1.2. Obiectivul de
iii) Diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de
dezvoltare rurala al
munca, imbunatatirea infrastructurii şi serviciilor pentru
Reg(UE) 1305/2013
imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale.
• crearea de locuri de munca prin activitati de turism;
1.3.Obiectivele specific
• asigurarea de venituri din activitati de turism;
locale al masurii
• creşterea numarului de turişti şi a duratei vizitelor.
1.4. Contributie la
prioritatea/prioritatile
P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei şi a
prevazute la art.5,
dezvoltarii economice in zonele rurale
Reg.(UE) nr.1305/2013
1.5. Contibutia la
PL2. Cresterea competitivitatii teritoriul Muntii Macinului–
Prioritatile SDL
Dunarea Veche
(locale)
1.6. Masura corespunde
obiectivelor art.
Masura 5/6A corespunde Art. 19, alin. 1 (a) ii al Reg. (UE) nr.
din Reg.(UE)
1305/2013.
nr.1305/2013
Denumirea masurii
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1.7. Contributia la
domeniile de
interventie

1.8. Contributia la
obiectivele
transversale ale
Reg.(UE) 1305/2013

1.9.Complementaritate
cu alte masuri din SDL

6A – Facilitarea diversificarii, a infiintarii şi a dezvoltarii de
intreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de munca
Inovare
Masura sprijina dezvoltarea activitatilor turistice, servicii care
nu exista la nivelul teritoriului, cu accent pe pastrarea
arhitecturii si traditiilor locale.
Mediu şi 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, cu tehnologii și
echipamenete cu un consum redus de energie etc)
Complementaritate cu masurile: M3/2A; M4/2B; M9/6B

Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE)
nr.1305/2013):
P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei şi a
1.10. Sinergia cu alte
dezvoltarii economice in zonele rurale: M6/6A; M7/6B;
masuri din SDL
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; M6/6A; M9/6B
2. 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;
• promovarea identitatii locale si culturale
3. Trimiteri la alte acte legislative
• Ordinul nr. 221/07.07.2015 privind modificarea Normelor metodologice privind
eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de
cazare și alimentatie publica, a licentelor și brevetelor de turism aprobate prin Ordinul
președintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 65/2013
• Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare și
alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism
• Hotarea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licentelor si a brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare
• Hotarea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice
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• Ordonanta Nr. 58/1998 privind organizarea şi desfaşurarea activitatii de turism in
România
• Ordonanta nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii
turistice
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
- 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
4.1. Beneficiari directi
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
- Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea
unui loc de munca
- Turistii
-Furnizorii de diferite materii prime/alimente /produse locale
4.2. Beneficiarii
-Operatorii economici din domenii conexe – dezvoltarea
indirecti
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.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
•

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara.

6.Tipuri de actiuni eligibile şi neeligibile
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 structurile 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
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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 utilizata 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.
7. 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 tranșe de plata, solicitantul face dovada
desfașurarii activitatilor comerciale prin prin activitatile prestate, in procent de minim
30% din valoarea primei tranșe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii
implementarii planului de afaceri)
8. Criterii de selectie
 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;
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 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.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei masuri sunt din categoria operatiunilor generatoare de
venit.
9.2. 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 costurile
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.
10. 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
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