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Contract de finanțare nr. C19401022011633610355/06.12.2016 

 

ANUNȚ PRELUNGIRE  APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR 

MĂSURA M5 / 6A - Investiții pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL 

Dunărea de Sud 

CODUL MĂSURII : M5 / 6A 

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2018 Măsura M5/6A 

VARIANTA SIMPLIFICATĂ 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, str. 

Șoseaua Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, anunță prelungirea apelului de 

selecție pentru măsura M5 / 6A - Investiții pentru crearea de activități neagricole în 

teritoriul GAL Dunărea de Sud din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 

deschis în perioada da 28.03.2018 – 30.04.2018 pe perioada 30.04.2018 - 02.05.2018. 

 

1. Data lansării apelului de selecție – 28.03.2018 

 

2. Măsura lansată prin apelul de selecție – Măsura M5 / 6A - Investiții pentru crearea 

de activități neagricole în teritoriul GAL Dunărea de Sud 

Beneficiari eligibili: 

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin 

înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi 

cu statut minim de PFA);  

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi 

propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării 

pentru sprijin;  

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei 

de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au 

desfăşura tactivităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups). 

 

3. Fondurile disponibile pentru măsura M5/6A–190.000 euro 

 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:  

Cuantumul sprijinului este de  50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de 

producţie, servicii medicale, sanitar veterinare şi de agroturism pentru care valoarea 

sprijinului este de 70.000 euro/proiect. 

 

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; 
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 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. 

 

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiecte: proiectele 

se depun la sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua Turnu – 

Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, de luni până vineri intre orele 08.00 – 16.00. 

Data limită este 02.05.2018, ora 14.00. 

 

6. Informații detaliate : informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii 

sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Dunărea de Sud pentru 

măsuraM5 / 6A - Investiții pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL 

Dunărea de Sud, postată pe pagina de internet www.galdunareadesud.ro . 
 

7. Datele de contact: datele de contact unde solicitanții pot obține informații 

suplimentare sunt: sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna Fântânele, str. Șoseaua 

Turnu – Măgurele, nr. 21, județul Teleorman, Tel/Fax: 0247 435 417 , e-mail: 

dunareadesud@yahoo.com 
 

8. Pentru consultare: pentru consultare punem la dispoziția solicitanților,  la sediul GAL, 

a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate  

M5/6A - Investiții pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL Dunărea de 

Sud. 

 

 

 

 

Reprezentant legal, 

Antonescu Dorina 


