
 

Denumirea măsurii 
SUSTINEREA DEZVOLTARII TERITORIULUI PRIN 

ORGANIZARE DE EVENIMENTE CU SPECIFIC LOCAL  

Codul măsurii M9/6B 

Tipul măsurii 
 INVESTIȚII  

 SERVICII  

Descrierea generală a măsurii 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

Măsura ” Susținerea dezvoltării zonei LEADER prin 

organizare de evenimente” contribuie la dezvoltarea 

turismului, sprijinirea valorificării produselor, serviciilor 

culturale şi turistice ale zonei prin acțiuni, care nu se 

regăsesc în nici una dintre măsurile PNDR, adică prin 

organizarea de spectacole cu caracter tradiţional, 

programe turistice, târguri, manifestări tradiționale. 

Aceste programe au ca scop prelungirea sezonului estival 

turistic prin oferirea de evenimente cu atractivitate 

turistică, precum și prevenirea marginalizării anumitelor 

grupuri de locuitori, de exemplu cei vârstnici, sau lipsiți de 

rude.  

Prin târgurile incluse cresc veniturile producătorilor, sunt 

folosite spațiile comune, care ofer posibilitate de venituri 

alternative satului.  

 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg(UE) 1305/2013 

3.obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

Obiectivul specific local al 

măsurii 

 promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură 

 crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi 
de turism și produse locale 

 creşterea valorii adăugate în activităţile de turism 

Contribuţie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

6B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Contibuţia la Priorităţile SDL 

(locale) 

Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea 
identitatii locale si creșterea coeziunii sociale 
 

Masura corespunde 

obiectivelor art.20 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

art. 20, alin. 1 , punctul d. 

 

Contribuţia la domeniile 

de intervenţie 

6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice 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. 

Complementaritate cu alte 

măsuri din SDL 

Complementara cu M5/6A, M6/6B, M7/6B, M8/6B, M10/6B 

M8  

Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Masura  M 9 /6B este in sinergie cu masurile M8 /6B,  
M7/6B, M 5/6A, M6/6B, M10/6B, 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 

Stimularea organizării de evenimente tradiționale, turistice, precum și a târgurilor 

contribuie la: 

- Prevenirea marginalizării populației vârstnice 

- Folosirea locurilor de cazare – extra-venituri pentru populație 

- Stimularea comercializării produselor locale 

-  Înnoirea tradițiilor locale 

Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), 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  

Entități private:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare 

Beneficiarii indirecţi 

 populația locală 

 întreprinderile locale 

 beneficiari directi si indirecti ai masurilor M5/6A, 

M6/6B, M7/6B, M8/6B, M10/6B 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
  
Plăți în avans, în cazul în care beneficiarul realizează și investiții legate de evenimente 
(scenă mobilă, sonorizare, etc), cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei 
garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 
 

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. 



 

.  Pentru proiecte de investiţii 

Acțiuni eligibile: 
- Investițiile legate de organizare evenimente (de exemplu achiziționarea de 
corturi, scene mobile, etc.)  
Acțiuni neeligibile: 
- Achiziția de echipamente/utilaje second-hand 

Pentru proiecte de servicii 

Acțiuni eligibile: 
Organizarea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și 
naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale, ca o valoare importantă în oferta 
turistică a zonei, și a prevenirii marginalizării persoanelor vârstnice și a 
depopulării. 

- Organizarea evenimentelor si programelor care deservesc dezvoltarea 
sensibilizării tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea identității locale, cu 
scopul de a crește sensibilitatea generației noi asupra valorilor existente în zonă. 

- Organizarea evenimentelor care au ca scop menținerea și dezvoltarea identității 
locale a zonei, consolidarea cooperării economice durabile pe teritoriul LEADER 
GAL Siretul Verde - Organizarea de evenimente cu scopul sprijinirii consumului 
conștient și a stilului de viață sănătos 

- Organizarea  activităților legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos 
și problemele de mediu, 

- Organizarea de activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății 
populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente 

- Susținerea evenimentelor sportive și culturale în legătură cu specificului teritorial 
- Organizarea de târguri 

 
Acțiuni neeligibile: 
- organizarea de evenimente/programe care au caracter politic sau exclusiv religios 
 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

Investițiile pot fi exclusiv cele legate de organizarea evenimentelor, (scenă mobilă, 

sonorizare, etc), și presupune întocmirea, pe lângă cerințele pentru proiecte de servicii, 

a documentelor aferente investiției conform  HG 28/2008. 

Pentru proiectele de servicii 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de 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 în teritoriul LEADER GAL Siretul Verde 

 Angajament din partea beneficiarului că va introduce 
manifestarea/evenimentul/târgul organizat cuprins în proiect în circuitul turistic.  

 Solicitantul va întocmi un plan anual cu privire la programul/târgul organizat 

 

Criterii de selecţie 



- Programul contribuie la conservarea patrimoniului local şi a tradiţiilor locale (de ex. 
susținerea ansamblelor populare locale) 

- Programul contribuie la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori 
culturale și naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale 

- Programul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea 
identității locale 

- Programul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei,  
- Programul sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață 

sănătos, cuprinde activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății 

populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente 

- Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția 

mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, 

- Programe inovatoare 

- Programul se adresează generației tinere/populației vârstnice 

- Realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic, respectiv cele care atrag 

un număr însemnat de turiști 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

. Justificare 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Rata sprijinului este de 100% în cazul proiectelor negeneratoare de profit. Valoarea 

proiectelor este de 10.000 Euro și sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară 

pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de activitate.  

 

În cazul în care beneficiarul realizează și investiții legate de evenimente (scenă mobilă, 

sonorizare, etc), intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

10. Indicatori de monitorizare 

Numărul evenimentelor organizate: 2 

Numărul participanților la evenimente: 500 

Numărul producătorilor care participă la târguri: 20 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
 
- Acordarea de sprijin pentru organizare de evenimente, care vizează dezvoltarea zonei 

LEADER 
 

 


