
Denumirea 

măsurii 

Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica 

infrastructură locală 

Codul măsurii Măsura  M3/6B 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului are în vedere încurajarea dezvoltării satelor pe baza 

patrimoniului cultural (imobil, mobil, imaterial) și natural local, respectiv prin 

dezvoltarea serviciilor de agrement, culturale, turistice, și a infrastructurii aferente. 

Prin aceasta se urmărește conservarea moștenirii rurale, esențială pentru dezvoltarea 

turismului rural, etno-folcloric, cultural, ecologic, gastronomic, etc., reprezentând o 

posibilitate de promovare a satelor și a microregiunii, cu efect pozitiv pentru populația 

locală.  

Sprijinirea conservării patrimoniului local și a tradițiilor are drept scop stimularea 

activităților de turism rural, dezvoltarea mărcilor locale, precum și menținerea 

tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonei. 

Prin protejarea și valorificarea patrimoniului din teritoriu se va asigura continuitatea 

identităților locale și se va îmbunătății folosirea durabilă a resurselor pentru 

dezvoltare, dar și pentru o economie locală diversificată. 

Scopul măsurii vizează încurajarea investițiilor în crearea, îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a investițiilor de uz 

public precum piețe locale sau infrastructura de agrement, și infrastructura culturală 

la scară mica. Va contribui la acțiuni importante pentru stimularea dezvoltării mediului 

de afaceri local și reprezintă elemente esențiale pentru creșterea calității vieții și care 

pot conduce la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a 

zonelor rurale. 

1.1. Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

• Existența unor atracții turistice naturale, situri arheologice, 

trasee de pelerinaj, posibilități de vânat și pescuit sportiv, 

conace, castele, case memoriale, centre de echitație; 

• Cultură tradițională locală adecvată pentru activități 

turistice, cu elemente gastronomice, obiceiuri, produse 

tradiționale; 

• Promovarea insuficientă a zonei rurale și a produselor 

tradiționale; 

• Accesul redus pe piață al produselor meșteșugărești; 

• Lipsa mijloacelor financiare necesare pentru consolidarea și 

dezvoltarea organizațiilor; 

• Dezvoltare slabă a infrastructurii care în schimb împiedică 

dezvoltarea investițiilor economice; 

În concluzie, putem să spunem că există un potențial însemnat 

pe teritoriu în ceea ce privește dezvoltarea  patrimoniului 



cultural, natural prin investiții care să aducă noi servicii și 

infrastructuri, contribuind la îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor și atractivității teritoriului.  

1.2. Obiective 

de dezvoltare 

rurală al Reg. 

(UE) 

1305/2013, 

art.4 

c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă. 

1.3. Obiectivele 

specifice 

locale al 

măsurii 

Măsura contribuie la conservarea patrimoniului natural și cultural 

local, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, 

îmbunătățirea serviciilor publice locale, iar nu în ultimul rând 

îmbunătățirea infrastructurii economice, de agrement și turistic 

de uz public de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului. 

1.4. Contribuție 

la 

prioritatea/pri

oritățile 

prevăzute la 

art.5, 

Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută în art. 5, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale 

1.5. Măsura 

corespunde 

obiectivelor 

art. 20 din 

Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Art. 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

1.6. Contribuția 

la domeniile 

de intervenție 

6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

1.7. Contribuția 

la obiectivele 

transversale 

ale Reg.(UE) 

1305/2013 

Mediu și climă 

În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul 

unei mai bune înțelegeri a asumării angajamentelor de mediu și 

a provocărilor privind schimbările climatice, investițiile legate de 

turism și patrimoniu natural vor încuraja practicarea unui turism 

responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile 

și, mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind 

inclusiv la promovarea biodiversității, generarea de venituri 

pentru locuitorii mediului rural și valorificarea resurselor locale 

ecologice. 

Inovare 



Sprijinul acordat pentru îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 

locale de bază destinate populației rurale, investiții în 

infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mica, întreținerea, refacerea și 

modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor și 

susținerea investițiilor de promovarea. Totodată, inovare prin 

conservarea patrimoniului local sunt esențiale pentru 

dezvoltarea economică a zonelor rurale, întrucât permit 

afacerilor din mediul rural să se dezvolte și încurajează spiritul 

antreprenorial. Ca urmare inactivitatea va surveni prin adoptarea 

unor tehnici și metode eficiente în realizarea activităților 

menționate mai sus. 

1.8. Compleme

ntaritate cu 

alte măsuri 

din SDL 

Complementaritate cu măsurile M4/6B - Investiții în 

Infrastructura socială și M8/6B – Afirmarea și promovarea 

identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului, deoarece 

beneficiarii direcți ai măsurii M3 pot fi beneficiari  direcți și la 

M4 și indirecți în cadrul  măsurii M8. 

1.9. Sinergia cu 

alte măsuri 

din SDL 

Măsura creează sinergie cu M4/6B - Investiții în Infrastructura 

socială, M5/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole, M8/6B 

Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Valea 

Crasnei și Barcăului din SDL, prin contribuția fiecăruia la 

realizarea priorității 6, din Reg. (UE) 1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

• Măsura contribuie la dezvoltarea sustenabilă al identității locale prin prioritizarea 

investițiilor în conservarea patrimoniului local. 

• Măsura contribuie la realizarea incluziunii sociale în teritoriu prin prioritizarea 

proiectelor dezvoltate de structurile de economie socială. 

• Măsura va sprijini investiții care va ajuta atractivitatea regiunii și creșterea 

calității vieții a populației din teritoriu. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Directiva 2000/60/CE a PE și a Consiliului; 

• R (UE) nr.1407/2013 

• R(UE) nr.1303/2013 

• R (UE) nr.480/2014  

• R (UE) nr.808/2014 

• Legea nr.215/2001 

• Legea nr.422/2001  

• Legea nr. 489/2006  

• Hotărârea de Guvern nr.26/2000  

• OUG. Nr.34/2006  

• HG Nr.925/2006  



• Ordonanța de Guvern (OG) Nr.8 din 23 ianuarie 2013  

• Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari 

direcți 

• Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri); 

• Instituții de cult; 

• ONG constituite conform OG nr. 26/2000; 

• Structuri de economie socială în formă de ONG; 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

• Populația teritoriului 

• Mediul privat din teritoriu 

• Grupuri vulnerabile 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) și art.63 

ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

• Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea 

patrimoniului cultural (imobil, mobil și imaterial) și natural al satelor, al 

peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele 

socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; 

- Restaurarea ecosistemelor naturale inclusiv zonele cu o valoare naturală mare 

- Restaurarea sau crearea de zone de sălbăticie 

- Crearea de rețele Natura 2000 

- Studii teritoriale pentru conceperea de măsuri locale agricole și de mediu și 

acțiuni de informare asupra măsurilor agricole și de mediu 

- Activități de informare 

- Acțiuni ce implică ocrotirea zonelor protejate  

- Acțiuni de publicitate, interpretare și cărări tematice 

- Conservarea patrimoniului construit de dimensiuni mici 

- Acțiuni de inventariere pentru listarea locațiilor de patrimoniu 

cultural/natural 

- Întreținerea/dotarea muzeelor 

- Conservarea patrimoniului nematerial cum ar fi muzica, folclorul, etnologia 

(identificarea, documentarea, cercetarea, prezervarea, protecția, 

promovarea, punerea în valoare, transmiterea, precum si revitalizarea 

diferitelor aspecte ale patrimoniu imaterial) 

• Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și 

în infrastructura turistică la scară mică; 

- Demarcarea zonelor turistice 

- Amenajarea de trasee turistice pentru drumeții/cicloturism/echitație 



- Construirea și modernizarea centrelor de informații turistice, informații și 

îndrumare pentru vizitatori 

- Construirea de adăposturi și facilități de siguranța legate de turismul 

responsabil și durabil 

- Amenajarea unor puncte de belvedere sau puncte de observație, dotarea unor 

puncte de geo-caching, etc. 

- Plasarea unor panouri informative, indicatoare, etc. (conectate la aplicație pe 

telefon unde pot fi găsite informații despre locul respectiv) 

- Stabilirea de sisteme de rezervări online pentru servicii turistice 

- Dezvoltarea sistemelor de rezervări online pentru servicii turistice 

- Dezvoltarea turismului responsabil cu caracteristicile sale de bază (la scară 

mică, produse specifice locale, drepturi de proprietate pentru localnici, forță 

de muncă locală, legături cu companiile locale, afinități socio-culturale 

puternice, impact negativ limitat asupra mediului înconjurător) 

• Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente; 

- Investiții în facilități care sprijină activități de recreație; 

- Investiții în stabilirea, extinderea și modernizarea facilităților care furnizează o 

valoare adăugată teritoriului GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

- Investiții în servicii precum piețe locale, centre de comunitate pentru activități 

sociale, etc. 

- Investiții în proiecte de inovație de furnizare a serviciilor, adică legate de mijloace 

alternative de sisteme de transport public sau îmbătrânire activă; 

- Dotarea unor ateliere pentru diferite meșteșuguri, șezători și alte activități 

culturale; 

- Investiții în infrastructura sportivă și de agrement 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• Investiții care fac obiectul vreunei duble finanțări; 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 

• Investiția să se realizeze pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

8. Criterii de selecție 

• Proiecte în domeniul turismului durabil/ecoturism 

• Proiecte care vizează activități meșteșugărești 

• Proiecte care dovedesc legătura cu mai multe comunități din teritoriu. 



• Proiecte care dovedesc contribuția la obiectivele transversal ale Reg. (UE) 

1305/2013 ca inovarea și mediu. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului: 

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Sume aplicabile: Între 5.000 –  50.000 EUR  

10. Indicatori de monitorizare 

• Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

• Număr de activități de valorificare 

• Număr participanți 

• Număr proiecte inovative 

• 20.000 locuitori 

• 3 activități 

• 3.900 de participanți 

• 1 proiect inovativ 

 


