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M8/6B Constituirea și promovarea
formelor asociative
Beneficiari/ aplicanți proiecte finanțate prin GAL
Beneficiarii direcți (grupul țintă):
 Parteneriate existente autorizate cf OUG 26/2000 sau un nou parteneriat fără personalitate juridică, alcătuite
din min. 3 membri pe baza unui Acord de parteneriat şi în a căror componență să fie cel puțin un membru din
categoriile de mai jos:
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Autorități publice locale;
• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică, etc
Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înființate
în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).
Beneficiarii indirecți:
 Populația locală;
 Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sănătate, educație,
etc.;
 Turiști/ vizitatori.

Acțiuni finanțate (cheltuieli care pot fi realizate)
Sunt eligibile acțiunile asimilate cooperării între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune
și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente
turismului rural.

Condiții generale pentru accesare fonduri finanțate SDL




Parteneriatul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Toți membrii Parteneriatului trebuie să aibă sediul social/ punct de lucru/ domiciliul ( în cazul persoanelor fizice) în
teritoriul GAL DN Tulcea;
Parteneriatul fără personalitate juridică va depune un angajament conform căruia, în maximum 3 luni de la semnarea
contractului de finanțare se va constitui juridic ca formă asociativă (în condițiile OG 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, etc)

Valoarea proiectelor (sprijinul finanțat prin cererea de finanțare)
Intensitatea sprijinului va fi:
 pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
Valoarea proiectelor: maxim 37.443,41 euro.
Se vor asigura costuri de funcționare a cooperării – max. 20%.
 Intensitatea s-a stabilit conform Anexei II reg 1305/2013 acolo unde operațiunile se regasesc în regulament (pentru
investițiile din planul de afaceri) și de către parteneriat pentru cele care nu se regăsesc. Pentru operațiunile
generatoare de venit s-a stabilit 90% deoarece potențialii beneficiari nu au resurse proprii suficiente.
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