
Denumire masură Promovarea și valorificarea potențialului teritoriului GAL
Dunărea de Sud

Codul măsurii M9 / 6B
Tipul măsurii INVESTIȚII

x SERVICII
SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte m ăsuri din SDL

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT
În ceea ce privește încadrarea în analiza SWOT a acestei măsuri, nevoia ei este justificată
prin prezența unor elemente atât la secțiunea Puncte tari cât și la Oportunități. În ceea ce
privește punctele tari, pe teritoriul GAL Dunărea de Sud există 4 arii protejate - situri
Natura 2000, prezența a 43 de elemente de patrimoniu material, situri etc. și prezența a
mai bine de 10 de elemente de patrimoniu imaterial și 17 de festivaluri locale anuale, iar
ca acces este traversat de DN51A și DN52. În ceea ce privește oportunitățile, plasarea sa
în relativa proximitate a Bucureștiului (130 km) și accesul realizat prin E70 și DN52,
biodiversitatea și multitudinea de elemente de patrimoniu reprezintă oportunități majore
de dezvoltare. De asemenea, infrastructura turistică a început timid sa se dezvolte, în
zonă funcționând 2 pensiuni: una agroturistică în comuna Năsturelu finanțată prin FEADER
și una în comuna Fântânele finanțată prin POP.
În perioada anterioară de programare GAL Dunărea de Sud a implementat proiectul de
cooperare ”Parteneriat Titu – Dunărea de Sud pentru dezvoltarea turismului rural” cu GAL
Titu, care s-a bucurat de succes și care a contribuit în mod real la creșterea notorietății
zonei. Prin prezenta măsură se dorește continuarea punerii în evidență a oportunităților
din teritoriu.
Ca urmare a acţiunilor de animare şi consultare a populaţiei a fost identificată nevoia de
punere în valoare a patrimoniului local și promovarea specificitatii locale, prin susţinerea
şi încurajarea activităţilor de informare cu privire la oportunitățile oferite de teritoiu şi
insuficient promovate, transferul de cunoştinţe și ieşirea din izolare a teritoriului GAL,
dezvoltarea economică a zonei şi reducerea sărăciei.
Productivitatea agriculturii este sub mediile naţionale datorită şi nivelului scăzut de
cunoştinţe, al utilajelor şi tehnologiilor învechite aplicate și nu există produse alimentare
incluse în scheme de calitate.
Aceste obiective nu se pot realiza decât printr-o bună şi corectă informare, prin schimburi
de experienţă şi de bune practici, prin vizite şi participări la târguri, expoziţii şi
simpozioane de profil. Informarea şi transferul de cunoştinţe efectuate cu profesionalism
şi de calitate, schimburile de experienţă şi de bune practici în diverse domenii economice,
sociale, culturale și de protecția mediului sunt instrumente ce contribuie în mod esenţial
la îndeplinirea obiectivului general ale SDL: dezvoltarea durabilă a teritoriului, extinderea
și diversificarea economiei şi creşterea atractivităţii teritoriului.
Măsura facilitează acțiuni legate de promovarea și valorificarea potențialului natural,
cultural, istoric, turistic și agricol al teritoriului, contribuind la o dezvoltare echilibrată și
sustenabilă, la crearea unei rețele de actori relevanți, agricultori, antreprenori,
producători locali și reprezentanții autorităților publice locale.



1.2. Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr.1305/2013 :
c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
1.3. Obiective specifice locale ale măsurii:
Măsura contribuie la dezvoltarea unor puncte forte ale teritoriului, pe baza cărora se
poate capitaliza din punct de vedere economic.
Obiectivul specific al măsurii este valorificarea patrimoniului natural, cultural și istoric al
teritoriului astfel încât acesta să contribuie la atragerea turiștilor în teritoriu și indirect la
dezvoltarea economiei locale.
1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Prioritatea P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5. Măsura nu este asimilată unui articol din Titlul III : Sprijinul pentru dezvoltarea
rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, dar contribuie la realizarea priorităților SDL.
1.6. Contribuția la domeniile de intervenție
Măsura contribuie la domeniul de intervenție 6B – Promovarea incluziunii sociale, a
reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.7. Contribuție la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/20013
Măsura contribuie la obiectivele transversale : inovare, mediu și climă.
Inovare. Prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020,
termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. În acest caz,
unele proiecte finanțate prin această măsură vor fi inovative, fie că este vorba de primele
implementări ale unor festivaluri sau proiecte care să contribuie la valorificarea
patrimoniului. Din acest motiv, această măsură este aliniată, chiar dacă nu direct,
obiectivului.
Mediu și climă. Măsura vizează diseminarea de informații care actorii relevanți din
teritoriu pentru folosirea tehnologiilor noi și inovative, aceștia având un rol important în
diseminarea de bune practici, idei și concepte noi.
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Măsura nu este complementară cu nicio măsură din SDL.
1.9. Sinergia cu alte măsuri
Măsura M9/68 este sinergică cu M5/6A, M6/6B, M7/6B și M8/6B. Toate aceste măsuri
contribuie la realizarea Priorității 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a  dezvoltării economice în zonele rurale.
2. Valoarea adăugată a măsurii

 Măsura va contribui la creșterea vizibilității patrimoniului natural și cultural-istoric
al teritoriului, care implicit va duce la creșterea numărului de turiști și a infrastructurilor
turistice.

 De asemenea, măsura are ca obiectiv punerea în valoare și expunerea patrimoniului
imaterial.

 Măsura contribuie în același timp la stimularea inovării, la consolidarea identităţii
şi a profilului local. Prin susţinerea şi sprijinirea activităţilor de informare şi transfer de
cunoştinţe se încurajează dezvoltarea şi întărirea parteneriatelor între agenţii economici
din teritoriul GAL și partenerii publici.

 Participarea populaţiei rurale la activităţi de informare şi de transfer de cunoştinţe
conduce la îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe profesionale.



3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE

 Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Legislație națională
 Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general

de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

 OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți(grup țintă)
4.1. Beneficiari direcți:

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare,
 GAL-ul pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri

de evitare a conflictului de interese,
 Persoane juridice private,
 Persoane juridice publice.

4.2. Beneficiari indirecți:
 Reprezentanții persoanelor juridice din teritoriul GAL,
 Populația din teritoriul GAL,
 Societatea civilă din teritoriul GAL,
 Reprezentanții autorităților publice locale.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru activități demonstrative, acțiuni de

informare și ateliere de lucru.
- Costurile aferente deplasărilor, cazării si diurnei participanților;
- Elaborarea de materiale de informare (stative, harți, pixuri, afișe, pliante, broșuri,

bannere, materiale publicitare diverse, filme de prezentare, reclame audio-vizuale),
etc.

- Cheltuieli pentru activități de informare, transfer de cunoștințe și schimburi de
experiență și de bune practici în domeniul dezvoltare rurale.

- Taxe de participare/intrare/vizitare la conferințe, târguri, expoziții, muzee,
simpozioane, etc.

- Organizarea unor evenimente de patrimoniu – serbări locale, zile ale satului,
evenimente de folclor locale, festivaluri de artă (muzică, literatură, arte plastice,
teatru, film etc.) tabere de creație sau educative (care obligatoriu să conțină un
element de educație ecologică),

- Implementarea unor evenimente de ecologizare a mediului înconjurător etc.



- Participarea la conferințe, întâlniri, seminarii, târguri și expoziții, organizate atât la
nivel național cât și internațional.

- Organizarea unor standuri permanente de promovare a zonei în puncte de atracție
cunoscute atât la nivel național cât și internațional.

- Sunt posibile atât continuarea/reluarea unor evenimente tradiționale și/sau
consacrate, cât și implementarea unor evenimente noi, atâta timp cât se demonstrează
valoarea lor din punct de vedere al dezvoltării și valorificării patrimoniului local.

Acțiuni neeligibile:
Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de venituri. Entitățile private
pot implementa proiecte, însă rezultatul acestora nu poate genera venit.

7. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și să aibă

sediul social și punctul/punctele de lucru în teritoriul GAL;
 Persoanele beneficiare ale activităților trebuie să facă parte din grupul țintă;
 Activitățile de transfer de cunoștințe și schimburi de experiență și bune practici,

participarea la conferințe, întâlniri, seminarii, târguri și expoziții pot avea loc și în afara
teritoriului GAL (în orice țară membră UE).

8. Criterii de selecție
1 Principiul nivelului calitativ și tehnic al proiectului;
2 Experiența și/sau calificarea experților implicați în proiect;
3 Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului;
4 Principiul eficienței utilizării fondurilor.

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile și nu va depăși 40.000 euro per proiect.

10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 25 de persoane,
actori relevanți, agricultori, antreprenori, producători locali și reprezentanții autorităților
publice locale din teritoriul Gal Dunărea de Sud.


