
Denumire măsură Investiții pentru crearea de activități neagricole în teritoriul
GAL Dunărea de Sud

Codul măsurii M5 / 6A
Tipul măsurii INVESTIȚII

SERVICII
x SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte m ăsuri din SDL

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT
Unele din punctele slabe ale teritoriului GAL Dunărea de Sud, identificate în analiza
diagnistic și în analiza SWOT este ,,nivelul scăzut al activității antreprenoriale și trend
demografic negativ – populație rurală în scădere, în special tineri și în curs de
îmbătrânire”. Această realitate este completată însă de o serie de puncte tari precum:
interesul ridicat al tinerilor pentru sectorul nonagricol și existența terenurilor pentru
investiții.
Exercițiul de prioritizare a problemelor în ce privește activitățile neagricole realizat prin
metoda ,,arborele –problemă” în procesul de planificare strategică a revelat ca problemă
principală ,,lipsa interesului tinerilor de a rămâne în teritoriul GAL”, care, perpetuată,
conduce, treptat, la ,,lipsa interesului pentru antreprenoriat și nediversificarea
activităților economice în teritoriu”.
Este evident astfel, că în condițiile încetinirii dezvoltării economice și accesului dificil la
capital pentru cele mai multe întreprinderi din mediul rural și implicit și din teritoriul
GAL, sprijinul pentru crearea și dezvoltarea unor noi activități non -agricole sunt esențiale
pentru dezvoltarea și competitivitatea zonei GAL-ului, cu atât mai mult cu cât în timpul
consultărilor din teritoriu a reieșit nevoia specifică de stimulare și sprijinirea inițiativelor
private, în toate domeniile de activitate.
De asemenea, în urma consultării actorilor locali, a reieșit nevoia promovării și
valorificării potențialului teritoriului GAL și încurajarea activităților agro=turistice.
Tipurile de acțiuni necesare creării de activități neagricole în teritoriul GAL, identificate
de actorii locali și alți factori interesați participanți la consultările publice se
concretizează într-o măsură de finanțare pentru susținerea creării de întreprinderi non -
agricole în teritoriul GAL și încurajarea inițiativelor de afaceri promovate de tineri, prin
pătrunderea tinerilor în managementul întreprinderilor, acesta fiind grup cu risc de
migrare în zona urbană dacă nu își găsește un loc de muncă adecvat în teritoriul GAL.

1.2. Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr.1305/2013 :
c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
1.3. Obiective specifice locale ale măsurii:

 Creșterea numărului de activități non-agricole, dezvoltarea serviciilor și
diversificarea economiei și agroturismului din teritoriul GAL;

 Crearea de locuri de muncă;
 Creșterea veniturilor populației rurale;
 Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri;



 Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură prin diversificarea economiei
rurale.
1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Prioritatea P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
1.6. Contribuția la domeniile de intervenție
Măsura contribuie la domeniul de intervenție 6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a
dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.
1.7. Contribuție la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/20013
Măsura contribuie la obiectivele transversale : inovare, mediu și climă.
Inovare : prin această măsura se va putea diversifica activitățile economice din teritoriul
GAL și vor fi deschise noi oportunități și posibilități pentru adoptarea de metode noi și
utilizarea de tehnologii inovatoare.
Măsura vizează încurajarea și susținerea turismului rural, în toate formale sale.
Mediu și climă: proiectele propuse în cadrul acestei măsuri vor urmări permanent
organizarea reglementărilor, responsabilităţilor şi resurselor cu scopul de a
diminua/elimina efecte negative asupra mediului, prin asigurarea unui comportament care
să se armonizeze cu mediul în managementul și implementarea proiectelor și în
conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului privind
autorizarea lucrărilor de construcții.
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Măsura nu este complementară cu nicio măsură din SDL.
1.9. Sinergia cu alte măsuri
Măsura M5/6A este sinergică cu M6/6B, M7/6B, M8/6B și M9/6B. Toate aceste măsuri
contribuie la realizarea Priorității 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a  dezvoltării economice în zonele rurale.

2. Valoarea adăugată a măsurii
 Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și

întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și creare de noi locuri de
muncă în teritoriul GAL;

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
 Încurajarea dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale;
 Încurajara activităților agroturistice.
 Se urmărește renunțarea la activități agricole nerentabile economic, practicate pe

suprafețe foarte mici și inițierea de activități din sfera producției de bunuri materiale și
prestarea de servicii către populația rurală.
Implementarea acestei măsuri va aduce plus-valoare teritoriului GAL prin: creșterea
numărului de IMM-uri din mediul rural; dezvoltarea unor activități neagricole noi,
inovatoare și competitive; crearea de locuri de muncă în domeniul neagricol; integrarea
activităților neagricole în programele de dezvoltare durabilă ale zonei; asigurarea creșterii
economice și a dezvoltării sustenabile a agenților economici locali, inclusiv a exploatațiilor
agricole; creșterea atractivității zonelor GAL pentr u alți potențiali investitori, precum și
pentru vizitatori și turiști etc.



3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație UE
 Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor

şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Legislație națională
 OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele

fizice autorizate, întreptinderile individuale familiale cu modiifcările și completările
ulterioar;

 Lg. Nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările
ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți(grup țintă)
4.1. Beneficiari direcți

 fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin
înființarea unei activități non -agricole în teritoriul GAL pentru prima dată;

 micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoiul GAL, care își propun
activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

 micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației
de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu a desfășurat activități până
în momentul depunerii acesteia (start-ups).

4.2. Beneficiari indirecți
 persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013
Sprijinul va fi acordat sub forma de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-
agricole în teritoriul GAL pe baza unui plan de afaceri.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:
Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri asumat. Toate

cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante
pentru implementarea corectă a acestuia pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

7. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și să aibă

sediul social și punctul/punctele de lucru în teritoriul GAL;
 Toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie să fie efectuate pe

teritoriul GAL; ca excepție, pentru proiectele de servicii de formare profesională,
informare și organizare evenimente, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate
în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului de adresează teritoriului GAL;

 Să prezinte un plan de afaceri pentru desfășurarea activităț ilor neagricole;



 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
notificării de primire a sprijinului;

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre tipurile de activități
sprijinite prin măsură.

8. Criterii de selecție
1. Proiecte generate de tineri cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii proiectului.
2. Proiectele care prin activitatea propusă creează locuri de muncă.
3. Principiul stimulării activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare

și de agroturism
4. Principiul micro-întreprinderilor nou înființate

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în
Ghidul Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente
fiecărei sesiuni de depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și
vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure
tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de
dezvoltare rurală.Prioritizarea se va face  în funcție de contribuția adusă la
atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijin public nerambursabil

- 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale,
sanitar-veterinare și de agroturism;

- 50.000 de euro/proeict pentru alte activități decât cele menționate mai sus.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr. 1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Sprijinul pentru înființarea de activități nonagricole în teritoriul GAL se va acorda, sub
formă de primă, în două tranșe astfel:

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a

planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și 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.

10. Indicatori de monitorizare
Numărul de locuri de muncă create – 1 loc de muncă.


