
Masura 7: Sprijin pentru diversificarea activitatilor in mediul rural prin investitii in 

activitati non-agricole in teritoriul GAL Dobrogea Sud Vest 

Tipul masurii: investitii 

Codul masurii: M7 – DI6A 

Dupa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului, desi in teritoriul GAL Dobrogea Sud-

Vest se gasesc suprafete mari de teren propice practicarii agriculturii, in teritoriul GAL 

agricultura nu poate ocupa intreaga populatie a comunitatii. S-a observat o tendinta logica 

in teritoriu de iesire din agricultura ca fiind o solutie mai buna decat incercarea cresterii 

venitului din agricultura. Lipsa cererii locale, lipsa capitalului, lipsa contractelor de afaceri 

si lipsa competentelor sunt bariere in calea dezvoltarii micilor afaceri non-agricole pe 

teritoriul GAL-ului, din aceasta cauza locuitorii sunt lipsiti de multe dintre serviciile si 

produsele obisnuite in mediul urban, astfel incat este nevoie de o masura pentru 

promovarea activitatilor non-agricole in teritoriu. Pe termen lung, aceasta masura ajuta la 

scaderea ratei somajului, dezvoltarea de micro intreprinderi, cresterea bugetului local, 

promovarea turismului zonal (si punerea in valoare a potentialului turistic al zonei prin 

crearea unor servicii de turism sau de petrecere a timpului liber si promovarea lor pe 

pietele nationala si judeteana -in prezent, zona GAL Dobrogea Sud-Vest este o zona de 

interes pentru turisti) 

Obiective de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea si menținerea de locuri de munca; 

Obiective specifice ale măsurii: dezvoltarea de microintreprinderi non-agricole in teritoriu 

GAL Dobrogea Sud-Vest; promovarea turismului din GAL Dobrogea Sud-Vest; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării economice in zonele 

rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (pentru măsurile care 

pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 

1305/2013): Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 

Contributia masurii la domeniul de interventie: facilitarea diversificării, a înființării si a 

dezvoltării de întreprinderi mici precum si crearea de locuri de munca  

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

agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea 

zonelor naturale sensibile și, mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv 

la promovarea biodiversității și generarea de venituri pentru locuitorii mediului rural. 

Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide noi oportunităţi şi 

posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind 

astfel atractivitatea satelor româneşti. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: complementaritatea acestei masuri reiese din 

faptul ca beneficiarii directi ai acesteia pot fi beneficiari directi/indirecti ai masurii 3 – 

Sprijin pentru investitii in instalarea tinerilor fermieri in cadrul GAL Dobrogea Sud-Vest; mai 

mult decat atat, beneficiarii directi ai acestei masuri pot fi grupul tinta (beneficiari 

indirecti) ai masurilor 4: Investitii in schemele de calitate pentru exploatatiil agricole/ 

operatoril economici/ lant alimentar integrat al operatorilor economici din teritoriul GAL 

Dobrogea Sud-Vest si 5: promovarea formelor asociative prin realizarea de cooperative/ 

grupuri de operatori in vederea realizarii unui lant alimentar integrat din teritoriul GAL 

Dobrogea Sud-Vest; 



Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura 8: Sprijin pentru infrastructura sociala a teritoriului 

GAL Dobrogea Sud-Vest; Masura 9: sprijin pentru integrarea minoritatilor locale din teritoriu 

GAL Dobrogea Sud-Vest; Masura 10: Sprijin pentru crearea/ extinderea/ imbunatatirea 

infrastructurii de tip broad-band in mediul rural 

Valoarea adaugata a masurii:În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru investiții 

microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural care creează sau dezvoltă 

activităţi non-agricole în zonele rurale. Scopul sprijinului acordat prin această măsură este 

de a stimula mediul de afaceri din mediul rural, contribuind astfel la creşterea numărului 

de activităţi non-agricole desfăşurate în zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor 

non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea veniturile 

populaţiei rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban. De asemenea, sunt 

vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și diversifice activitățile 

economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii veniturilor și 

creării de alternative ocupaționale. 

Trimiteri la acte legislative:  

- R (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare 

a R (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a R (CE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor 

şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii 

comunitare pentru exploatații agricole;  

- R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;  

- Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 

215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013.  

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu 

modificările şi completările ulterioare.  

- Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, Ordonanța Guvernului 

nr.76/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Beneficiari directi:  

- micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din 

spațiul rural;  

- fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul 

întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, 

cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 



Beneficiari indirecti/ grup tinta: 

- operatori economici care isi desfasoara activitatea in teritoriul GAL Dobrogea Sud-

Vest; 

- populatia teritoriului GAL Dorogea Sud-Vest; 

Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în 

calitate de beneficiar final) pe măsura 3 din cadrul aceleiași SDL 

Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în 

calitate de beneficiar final) pe măsura 4 din cadrul aceleiași SDL 

Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în 

calitate de beneficiar final) pe măsura 5 din cadrul aceleiași SDL 

Tip de sprijin:  

- Rambursarea cheltuielilor întreprinse și plătite efectiv 

- Posibilitatea accesării de avans cu condiția constituirii unei garanții bancare 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 

45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013. 

Tipuri de actiuni eligibile: Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-

agricole si investiții legate de furnizarea de servicii, investitii in infrastructura de turism si 

agrement;  

Tipuri de operațiuni neeligibile: Prestarea de servicii agricole. 

Conditii de eligibilitate:  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin măsură;  

- Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în 

spațiul GAL Dobrogea Sud-Vest;  

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;  

- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate; 

- Perioada de implementare a proiectului poate de fi de maxim 3 ani, dar nu mai tarziu 

de 2023; 

- Solicitantul contribuie la crearea a minim 2 locuri de munca cu norma intreaga; 

Criterii de selectie:  

Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole; 

Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, 

pentru o mai bună gestionare a activității economice; 

Sume aplicabile si rata sprijinului: alocarea financiara a acestei masuri este de 14,09% din 

bugetul total al strategiei.  

Sprijinul public nerambursabil nu va depasi 150.000 euro/beneficiar 197.568,50 

euro/beneficiar. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile 

fara a depasi plafonul stabilit pentru fiecare beneficiar in parte. 

Aceasta masura este preconizata a fi lansata in al doilea semestru al anului 2017 si semestrul 

unu al anului 2020. Perioada de implementare este de maxim 3 ani si nu va depasi 2023. 

Indicatori de monitorizare: 

Numarul de beneficiari sprijiniti: 2 beneficiari sprijiniti; 

Numarul total de locuri de munca create: 4 locuri de munca cu norma intreaga; 

Cheltuiala publica totala: 300.000 euro 

  


