
 

Denumirea măsurii 
PROTEJAREA SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI NATURAL AL 
TERITORIULUI 

Codul măsurii M10/6B 

Tipul măsurii 
INVESTIȚII 
SERVICII 

Descrierea generală a măsurii 

Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

 
Analiza SWOT evidențiază importanta zonei Natura 2000 pentru specificul local al 
teritoriului Siretul Verde, inclusiv lipsa unei infrastructuri care sa puna in valoare 
patrimoniul natural, fara a pune insa in pericol biodiversitatea.  
 

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

c.) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiei comunității rurale 

.Obiectivul specific 
local al măsurii 

 întreținere, refacere si modernizare a peisajului rural si al 
siturilor de înaltă valoare 

 investiții realizate cu caracter pilot: observatoare de 
animale sălbatice, păsări, drumuri tematice (ghidate) 
 

Contribuţie la 
prioritatea/priorităţi
le prevăzute la art.5, 
Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale 

Contibuţia la 
Priorităţile SDL 
(locale) 

Măsura contribuie la prioritatile:  
1. Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea identitatii 
locale si creșterea coeziunii sociale 
3. Valorificarea durabila a specificului si potentialului local 
 

Masura corespunde 
obiectivelor art. 
20  din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

art. 20 , alin. 1, punctul f. 
 

Contribuţia la 
domeniile de 
intervenţie 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
 

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

Masura contribuie la obiectivul transversal inovare 
atat prin categoriile de acțiuni eligibile propuse cat si prin 
specificul teritorial/local al intervențiilor tip LEADER. 
Masura contribuie, de asemenea, la obiectivele de mediu si 
clima atat prin prezervarea biodiversitatii specifica teritoriului 
GAL, cat si prin componenta de informare si constientizare a 
proiectelor din punctul de vedere al protectiei mediului, de 
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea. 
 
 

Complementaritate 
cu alte măsuri din 
SDL 

 

Sinergia cu alte Masura  M 10 /6B este in sinergie cu masurile M8 /6B, M 9/6B, 



măsuri din SDL M7/6B, M 5/6A, M6/6B, M11/6C si impreuna contribuie la 
realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 
 

Valoarea adăugată a măsurii 

 Sprijinirea înființării rețelelor cu scopul întreținerii, refacerii și modernizării a 
peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare 

 Abordarea complexă a gestionării peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare 

 oferă modele de bune practici 
 

Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația națională în vigoare. 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) 
nr. 1407/2013 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari 
direcţi 

Entități publice 

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 
Entități private:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare cu domeniul de 
activitate de protejarea mediului, peisajului rural și al siturilor 
de înaltă valoare naturală 

 Administratori, gestionari al siturilor Natura 2000 

Beneficiarii 
indirecţi 

 populația locală 

 economia locală 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. Plăţi în 
avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 
ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor 

HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa 

tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 

OMADR nr. 295/2016. 

 

Actiuni eligibile: 

 costurile directe aferente unor investiții incluse in planul de management 

 costuri de realizare materiale informative și promoționale 

  costuri de realizare studii cu caracter informativ 

 Constructia unor puncte de vizitare turistica dotate cu  infrastructura  de 
fotografiere/filmare/urmarire fauna salbatica (observatoare, turnuri, etc) si spații 
expoziționale și pentru transmiterea de informații către turisti); 

 Dotarea si amenajarea cu echipamente optice si auditive specifice a punctelor de 
observare in scop de fotografiere/filmare si monitorizare fauna salbatica de turisti 

 

Acțiuni neeligibile: 
- achizitia de echipamente/utilaje second hand 
- Activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare 

Condiţii de eligibilitate 



-proiectul se va implementa integral in teritoriul GAL  

- Alinierea cu caracteristicile arhitecturale locale și cu structura urbanistică și de peisaj. 

Criterii de selecţie 

- Numarul de beneficiari finali vizati in grupul tinta 
- caracterul pilot al proiectului 
- proiectul are o componenta de informare si constientizare a populatiei 

 
Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 
• Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 
• Pentru operațiunile generatoare de venit: 90% sau rata maxima relevanta 
Valoarea proiectelor maxim 200000 euro. 

Indicatori de monitorizare 

Populatie neta care beneficiaza de servicii /infrastructuri imbunatatite-200 

 
 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din faptul ca valorificarea durabila a potentialului 
turistic poate fi un mijloc de a contribui la dezvoltarea si coeziunea sociala a 
teritoriului daca se face cu respect pentru mediul inconjutator si pentru zonele de 
mare valoare naturala. 
 

 


