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Măsura M5 / 6A DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE PRIN DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE (C.S. 4.4, C.S. 4.5) vizează stimularea mediului de 
afaceri din spațiul rural al teritoriului GAL, prin susținerea financiară a întreprinzătorilor 
care realizează activități non-agricole pentru prima dată (start-up) sau a celor care iși 
dezvoltă întreprinderile existente, prin diversificarea activității. Acțiunile sprijinite în 
cadrul măsurii, încadrată în Prioritatea 6, DI 6A, contribuie la  diversificarea sectorului 
economic non-agricol și, implicit, la reducerea dependenței populației active de sectorul 
agricol;  stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau 
pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL Dobrogea de Nord 
Tulcea; crearea de noi locuri de muncă. 

Denumirea 

măsurii 

DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE PRIN DEZVOLTAREA 

ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE 

Codul măsurii M5/ 6A 

Tipul măsurii    INVESTIȚII      SERVICII       SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1.Scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în 

cadrul SDL 

Situația actuală a economiei rurale este reflectată în analiza SWOT a teritoriul GAL 

„Dobrogea de Nord Tulcea”, confirmându-se existența problemelor identificate în 

mediul rural românesc, în general. Înscriindu-se în același profil al activităților ca 

teritoriul extins din care face parte, teritoriul GAL DN Tulcea este caracterizat de 

preponderența sectorului agricol, fapt ce conduce la disfuncționalități între 

activitățile agricole și cele non-agricole, care nu pot fi rezolvate decât prin 

inițierea unor programe de dezvoltare a antreprenoriatului și inițiativei private, 

prin stimularea industriei mici și mijlocii, cu scopul diversificării activităților 

economice si vizând promovarea acelor activități și produse ce sunt caracteristice 

teritoriului. Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea 

mediului de afaceri din spațiul rural, prin susținerea financiară a întreprinzătorilor 

care realizează activități non-agricole pentru prima dată (start-up) sau a celor care 

dezvoltă întreprinderile existente, prin diversificarea activității. 

1.2.Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/ 2013 

art. 4, c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea de locuri de muncă 

1.3.Obiectivul specific local al măsurii 

Diversificarea activităților economice, promovarea formelor asociative, 

îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de bază, pentru creșterea calității vieții 

populației și reducerea gradului de excluziune socială în teritoriul LEADER Dobrogea 

de Nord Tulcea. 

1.4.Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr. 1305/ 2013 

Art. 19 (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități 

neagricole 

1.6.Contribuția la domeniile de intervenție , cf art.5 Reg.(UE) nr. 1305/ 2013 
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6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă. 

1.7.Contribuția la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/ 2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

Mediu și climă: Investițiile sprijinite vor promova tehnici “prietenoase cu mediul”, fiind 

selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluții de utilizare a energiei din surse 

regenerabile sau cu consumuri scăzute de energie. 

Inovare: Proiectele selectate contribuie în mod direct la stimularea inovării prin 

activitățile economice nou înființate, în domenii inexistente ori slab reprezentate, 

la nivelul teritoriului. 

 Măsura M5/ 6A contribuie la atingerea   Obiectivului  Strategic 2 din Strategia 

Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării: Dezvoltarea unei economii locale 

verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din punct de 

vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de 

sprijinul unor servicii publice îmbunătățite, Pilonul II: Îmbunătățirea economiei - 

Obiectivul  sectorial 8 –Agricultură și dezvoltare rurală. 

1.8.Complementaritate cu alte măsuri din SDL 

- 

1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Se asigură sinergia M5/ 6A cu măsurile M1/ 6B, M3/ 6B, M4/ 6B, M8/ 6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

- Diversificarea sectorului economic non-agricol în teritoriu și, implicit, reducerea 

dependenței populației active de sectorul agricol. 

- Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau 

pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL DN Tulcea. 

- Dezvoltarea resurselor umane din teritoriu și utilizarea de know-how. 

- Crearea de noi locuri de muncă. 

Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor și nivelul redus al veniturilor 

obținute, în prezent, din activități non-agricole, implementarea măsurii va facilita 

crearea de noi microîntreprinderi în teritoriu, care vor revitaliza economia rurală și 

vor contribui atât la crearea de locuri de muncă în sectorul non-agricol cât și la 

creșterea veniturilor populației.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Reg. (UE) 1303/ 2013, Reg. (UE) 1305, 1306, 1307, 1310 / 2013, Reg. 1407 / 

2013. 

- Recomandarea 361/CE din 06.05.2003.  

- Legislația națională cu incidență în domeniile activităților neagricole. 

4. Beneficiari direcți/ indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiarii direcți 

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 
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(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). 

4.2. Beneficiari indirecți 

Populația rurală din teritoriul GAL. 

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 formă de sumă forfetară pentru finanțarea înființării de 

noi activități non-agricole în mediul rural, pe baza unui plan de afaceri pentru 

proiectele de tip start-up.  

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

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 
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scripeți, parc de aventuri, etc.).  

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

7. Condiții de eligibilitate 

 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). 

8. Criterii de selecție 

Vor fi aplicate criterii de selecție care vor avea în vedere: 

 Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei 

agricole către activități non-agricole; 

 Principiul prioritizării proiectelor care includ activități de producție. 

 Principiul prioritizării proiectelor care includ activități de servicii. 

Criterii de selecție locale: Vor fi selectate, cu prioritate, proiectele care: 

- revitalizează meșteșuguri / ocupații tradiționale sau specifice teritoriului GAL DN 

(curelărie, ateliere de papură, hămurărie); vor fi selectate cu prioritate proiectele 

de producție care includ activități asimilate codurilor CAEN 139 – Fabricarea altor 

articole textile (1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399); 1419 - Fabricarea altor 

articole de îmbrăcăminte și accesorii (n.c.a.), 1439 - Fabricarea prin tricotare sau 

croșetare a altor articole de îmbrăcăminte, 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și 

marochinărie și articolelor de harnașament, 1629 - Fabricarea altor produse din 

lemn, fabricarea produselor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite; 

3291 – Fabricarea măturilor și preriilor, 3299 – Fabricarea altor produse 

manufacturiere (n.c.a). 

- utilizează energia produsă din surse regenerabile; 

- asigură crearea de locuri de muncă. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 

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. 

10. Indicatori de monitorizare  



   

5 

Indicator de monitorizare specific LEADER: 
- Cheltuiala publică: 490.000 euro. 
Indicator de monitorizare specific DMI 6A: 

- Numărul de locuri de muncă create: 7 locuri de muncă. 
Indicator de monitorizare specific GAL: 

- 7 proiecte finanțate, din care 1 proiect care revitalizează meșteșuguri / ocupații 
tradiționale sau specifice teritoriului GAL DN 
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