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M5/6A Diversificarea economiei locale prin
dezvoltarea activităților non-agricole
Beneficiari/ aplicanți proiecte finanțate prin GAL

Beneficiarii direcți (grupul țintă):
Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-întreprinderilor, precum și locuitorilor din spațiul rural care doresc să
desfășoare o activitate economică, devenind antreprenori. Astfel, beneficiarii direcți ai măsurii vor fi:
– fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru
prima dată în spațiu rural (autorizați cu statut minim de PFA);
– microîntreprinderi și întreprinderi mici existente în spațiul rural, care își propun desfășurarea de 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 consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Beneficiarii indirecți:
 Populația rurală din teritoriul GAL.
 Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă.

Acțiuni finanțate (cheltuieli care pot fi realizate)

Se asigură sprijin pentru înființarea unei noi activități neagricole în zonă rurală, după cum urmează:
Activități de producție: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;/ fabricarea
produselor chimice, farmaceutice;/prelucrarea produselor lemnoase;/industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini,
utilaje și echipamente;/ fabricare produse electrice, electronice;/investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex. fabricare
de peleți și brichete) în vederea comercializării.
Activități meșteșugărești: ex. activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală
a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).
Activități turistice: servicii agroturistice de cazare;/ servicii turistice de agrement și alimentație publică.
Servicii: medicale, sanitar veterinare;/ reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit;/activități
de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; /servicii tehnice, administrative;/ alte tipuri de servicii destinate populației
din spațiul rural, etc.
Cheltuieli eligibile specifice:
 Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;  Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de
utilaje, instalații și echipamente noi;  Investiții intangibile (achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci);  Înființarea și modernizarea de firme de profil non-agricol;  Înființarea de ateliere, cooperative
meșteșugărești;  Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor;  Înființarea/modernizarea/dotarea de
activități de agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-ball; aventuri, amenajări areale de echitație, etc.;
centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe, etc.).
Pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții de tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de
echipamente specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, sisteme de scripeți, parc de aventuri, etc.).

Nu sunt eligibile achizițiile de utilaje agricole și echipamente second-hand.

Condiții generale pentru accesare fonduri finanțate SDL







Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură;
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului;
Sediul social și punctul / punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL DN Tulcea, iar activitatea va fi
desfășurată în teritoriul GAL;
Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plata, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin
producția comercializata sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată
(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

Valoarea proiectelor (sprijinul finanțat prin cererea de finanțare)

Cuantumul sprijinului este de 50.000 euro/proiect cu posibilitatea majorării la 70.000 euro/proiect în cazul activităților
de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.
Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole se va acorda sub formă de primă, în două tranșe, astfel:
 70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de finanțare;
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 5
ani de la încheierea contractului de finanțare.
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