
Denumirea Masurii – „Investitii in infrastructura turistica si de patrimoniu” 
Codul Masurii– M6/6B 

 
Tipul masurii – investitii si servicii 
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contribuției 
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a 
complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

La nivelul GAL Valea Velj nu este valorificat suficient potentialul turistic al zonei, 
nu se ofera turistilor posibilitati de informare privind obiectivele ce pot fi vizitate, 
posibilitatile de cazare si servire a mesei. 

Cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere turistic reprezinta o prioritate 
locala si priveste realizarea urmatoarelor actiuni:  
- amenajarea de zone de agrement si a cailor de acces; 
- valorificarea in scop turistic a suprafetelor cu luciu de apa, amenajarea zonelor pentru 
pescuitul sportiv; 
- organizarea de competitii pe plan local prin care sa creasca atractivitatea zonei: 
- realizarea la nivelul localitatilor a unor materiale informative care sa prezinte zona si sa 
faca o descriere a punctelor de atractie, in care sa fie incluse si referiri la elementele de 
patrimoniu cultural, arhitectural, religios, natural, punand accent pe ce le particularizeaza 
si le confera notorietate.  
- realizarea unor trasee turistice, marcaje. 
- refacerea si/sau intretinerea obiectivelor ce constituie patrimoniu lor, includerea lor in 
trasee turistice tematice. 

Pastrarea in bune conditii a elementelor de patrimoniu va da continuitate zonei 
privind cunoasterea trecutului si a istoriei locale, fiind un reper pentru generatiile tinere. 

Mijloacele de informare pot fi diverse (brosuri, material virtuale de prezentare, 
harti turistice, aplicatii web pentru prezentarea elementelor de patrimoniu) privind 
prezentarea obiectivelor turistice.In acest sens, realizarea unei infrastructuri turistice si 
de patrimoniu, va fi benefica pentru dezvoltarea turistica a zonei. 

Masura vizeaza realizarea obiectivului de dezvoltare rurala III.Diversificarea 
activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si 
serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (Art.4 din 
Reg.1305/2013).  

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa, il reprezinta 
”dezvoltarea infrastructurii turistice si de patrimoniu la nivel local pentru a raspunde 
abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor intreprinse”. 

Masura privestePrioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. (Art.5 din Reg.1305/2013). 

Masura corespunde obiectivelor Art.20 (1)(e)(f)din Reg.1305/2013. 
Art.20 (1)(e) din Reg.1305/2013 prevede: „Investitii de uz public in infrastructura de 
agrement, in informarea turistilor si in infrastructura turistica la scara mica”. 
Art.20 (1)(f) din Reg.1305/2013 prevede:”Studii si investitii asociate cu intretinerea, 
refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor”. 

Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in 
zonele rurale”, inclus in prioritatea P6. 

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P6, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare prin: 

Pastrarea in buna stare a elementelor de istorie si cultura pe plan local si 
valorificarea lor pentru dezvoltarea turistica a zonei si implicit realizarea  unui nivel de 
viata mai bun. 
Aceasta masura este sinergica cu Masura „Investitii in infrastructura sociala”- 
M5/6Bsi cu Masura M4/6A „Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca”, 
contribuind la Prioritatea P6 



Fiind trei masuri care asigura realizarea unei singure prioritati se poate aprecia 
sinergia dintre masurile propuse in cadul acestui SDL. 
2. Valoarea adaugata a masuri 

Pastrarea in bune conditii a elementelor de patrimoniu prin reabilitarea si 
intretinerea lor, va conferi valoare adaugata prin cresterea atractivitatii turistice a zonei. 

Folosirea unor mijloace diversificate de informare ( brosuri, materiale virtuale de 
prezentare, harti turistice, aplicatii web pentru prezentarea  elementelor de patrimoniu) 
privind obiectivele turistice si realizarea unei infrastructuri turistice utile, va fi in 
beneficiul zonei prin cresterea accesibilitatii turistilor in zona. 

Cresterea numarului de turisti in zona si cresterea veniturilor localnicilor din 
serviciile turistice oferite, va da valoare adaugata actiunilor de punere in valoare a 
atractivitatii zonei. 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013 
Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 
programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
4. Beneficiarii eligibili 
-  Comunele si asociatiile acestora stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-  ONG-uri, asezaminte de cult, asezaminte monahale. 
5.Tipul de sprijin 
 Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr. 1303/2013, 
sub forma rambursarii „costurilor eligibile si platite efectiv”. 
Alocarea financiară pentru această măsură este de 25.000 euro, la nivelul teritoriului GAL. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile specifice 
-  investiții pentru refacerea/intretinerea patrimoniului cultural de interes local in vederea 
conservarii acestuia;  
-  amenajarea zonelor de agrement, organizarea de competiții ; 
- investitii în realizarea de căi de acces către obiective turistice, marcaje a traseelor 
turistice, realizarea locurilor de odihnă; 
-  materiale de informare turistică ( broșuri, materiale virtuale de prezentare a zonei, 
hărți turistice, aplicații web pentru prezentarea  elementelor de patrimoniu). 
Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din: 
Reg (UE) nr. 1305/2013 - art. 45, 60s i art.7 din HG 226/2015 (legislatia care priveste 
stabilirea cadrului national de implementare a masurilor finantate prin FEADR); 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunteligibile: 

      •   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a.   dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 
de garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 
c.   taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a 
prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 



• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

 7.  Condiții de eligibilitate 
Specifice 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;  
- Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL;  
- Investiția trebuie să fie în corelare cu prevederile din Strategia de Dezvoltare Locala a 
GAL si sa se justifice din punct de vedere al scopului pentru care este propus proiectul. 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de 
eligibilitate aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si 
prevederile din HG 226/2015.  
8. Criterii de selectie 

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) 
nr. 1305/2013, urmărind asigurarea tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare 
a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
- se acorda punctaj proiectelor care prevad un grad sporit de implicare in dezvoltarea 
turistica a zonei prin actiunile propuse; 
- se acorda punctaj proiectelor care prevad un grad sporit de deservire a populației prin 
actiunile propuse; 
- se acorda punctaj pentru proiectele care cuprind si obiective care privesc valorificarea 
specificitatii locale; 
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 
 Alocarea financiară pentru această măsură este de 25.000 euro, la nivelul teritoriului GAL. 

Finantarea proiectelor se va face intr-un procent de 100%. 
10. Indicatori de monitorizare 

Indicatorul de monitorizare pentru aceasta masura este “Populatia neta care 
beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatite” 

Indicatorul de monitorizare care priveste populatia neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructura este 2500 de persoane. 

Ca si indicator specific pentru masura care priveste investitiile in infrastructura 
turistica asociata cu intretinerea, refacerea patrimoniului cultural din zona, este: 

“Numarul obiectivelor de patrimoniu cultural care au beneficiat de sprijin financiar 
prin aceasta masura” – 2. 

 


