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FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii – Ruralul Atractiv
CODUL Măsurii - Măsura M6/6B
Tipul măsurii: ⌧ INVESTIȚII
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 măsuri din SDL
Măsura Ruralul Atractiv are ca scop transformarea teritoriului GAL Drumul Vinului într-o
destinație atractivă pentru turiști. În ceea ce privește încadrarea în analiza SWOT a acestei
măsuri, nevoia ei este justificată prin faptul că au fost identificate nevoi pentru a pune în
valoare resursele naturale, culturale şi de patrimoniu existente in teritoriul GAL Drumul
Vinului. Aşa cum este prezentat în analiza diagnostic, acesta este aşezat într-o zona
compactă cu plantaţii viticole, societăţi viticole importante, care permite dezvoltarea unor
forme de turism specifice (cultural, gastronomic si oenologic, turismul de afaceri si
cicloturismul), cu resurse de ape sărate propice practicării formelor de turism balnear.
Deasemenea, teritoriul este traversat de axa rutieră europeană E85 şi se află situat la o
distanţă mica faţă de capitala ţării, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru a dezvolta şi a
pune în valoare aceste resurse.
Ȋn ceea ce priveşte patrimoniul, teritoriul dispune pe de o parte de un patrimoniu natural
reprezentat de situri Natura 2000 şi site-uri de interes comunitar, precum şi de site-uri
arheologice de valoare ridicată. Este de subliniat aici existenţa locul unde a fost descoperit
cel mai mare tezaur al Romȃniei, “Cloşca cu puii de aur”.
Toate aceste resurse trebuie să fie mai bine valorificate prin semnalizare corespunzătoare,
mediatizare şi promovare. Prin implementarea unor astfel de acţiuni se pot dezvolta servicii
conexe, se măreşte atractivitatea zonei, se diversifică oferta pentru ocupaţiile din mediului
rural şi se dezvoltă un sentiment mai puternic al identităţii locale.
Obiectivul de dezvoltare rurală al masurii M6/6B : c) “obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă” ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(c) la care contribuie.
Obiective specifice ale măsurii sunt:
valorificarea patrimoniului natural, cultural și arheologic de pe teritoriul GAL Drumul Vinului
astfel încât acesta să contribuie la atragerea turiștilor în teritoriu și indirect la dezvoltarea
economiei locale;
sprijinirea promovarii si semnalizarii corespunzatoare a obiectivelor zonei, pentru dezvoltarea
turismului si a mediului de afaceri in teritoriul GAL Drumul Vinului.
Măsura contribuie la prioritatea P6 – “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale” prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 (e) - „Investiții de uz public în infrastructura de
agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică” din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) – “Încurajarea dezvoltării locale în zonele
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rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013)”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu şi climă
Măsura Ruralul Atractiv contribuie în doua moduri la obiectivului transversal protecția
mediului: în primul rând, fiecare investiție trebuie să îndeplinească anumite criterii în ceea
ce privește protecția mediului înconjurător. În acest fel, se vor finanța doar proiecte care
respectă un set de reguli minime de protecția mediului și, mai mult, se vor încuraja proiecte
care acordă o importanță cât mai mare componentei protecţia de mediului;
în al doilea rând, masura contribuie la valorificarea patrimoniului material (fie el natural,
cultural sau arheologic) prin actiuni specifice de sensibilizare a locuitorilor si vizitatorilor
zonei, in cadrul proiectelor ce se vor implementa. Aceste actiuni vor fi deasemena
concentrate pentru protejarea reliefului și florei, cere vor avea un efect pozitiv asupra
mediului înconjurător și atractivității zonei.
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 culturale sau proiecte care să contribuie la valorificarea patrimoniului natural
şi arheologic bogat si divers.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura M3/3A si cu
masura M7/6B deoarece beneficiarii directi ai celor doua masuri pot fi entitatile publice
locale, organizatiile neguvernamentale. Deasemenea, beneficiarii indirecti ai celor doua
masuri sunt locuitorii zonei si vizitatorii.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M6/6B este sinergica cu masurile M4/6A, M5/5A,
M7/6B, M8/6C, intrucat contribuie la atingerea aceleiasi prioritati a SDL, Prioritatea 6 si la
atingerea aceluiasi obiectiv iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” .
2. Valoarea adăugată a măsurii
Din punct de vedere sectorial, proiectele de valorificare a patrimoniului natural, cultural si
arheologic vor duce la creșterea afluxului de turiști, care vor putea vizita obiectivele într-un
mod sigur, interactiv, interesant și mai bine informati asupra respectivelor obiective.
Diversificarea activitatilor necesare unor servicii conexe activitatilor de turism va înseama
mai multe venituri pentru agenții economici locali.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, HG 26/2000,
Legea nr. 31/1990, HG 226/2015, PNDR 2014-2020, Capitolul 8, Subcapitolul 8.1, PNDR 20142020, Capitolul 8, Subcapitolul 8.2.15.3.2, O.U.G 34/2006, Legea 215/2001.
4. Beneficiari direcți/indirecți:
Această măsura va putea fi accesată de către următoarele entităţi în calitate de beneficiari
direcţi:
• Societatea civilă
• Entități private
• Entități publice
Beneficiarii indirecţi ai măsurii vor fi vizitatorii zonei, precum şi locuitorii teritoriului, care
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pot beneficia de creşterea numărului de turişti, dar şi de oportunităţile pentru diversificarea
activităţilor meştesugăreşti sau de servicii.
Beneficiarii masurii M6/6B pot fi si cei care au beneficiat de finantare direct sau indirect (in
calitate de beneficiari finali) pe masurile M7/6B- Dezvoltarea satelor si M3/3A- Sprijinirea
formelor asociative si a cooperarii.
5. Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Plăți în avans, 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Acțiuni eligibile: prin această măsură de finanțare sunt eligibile atât proiecte care au parte
de investiții, cât și proiecte de achiziții/dotare, și proiecte care sprijină strict implementarea
unor
activități
precum:
plasarea
unor
panouri
informative/directionale
în
perimetrul/apropierea obiectivului, construirea unor puncte de belvedere sau puncte de
observație pentru floră/faună/elemente de relief (cu modalități de informare
corespunzătoare),
reabilitare/înființare
de
trasee
turistice
pentru
drumeții/cicloturism/mountain-bike/echitație, dotarea cu echipamentul necesar pentru
animarea obiectivelor de patrimoniu (costume tematice, instrumente muzicale, echipamente
de proiecție/sunet etc.)dotarea spațiilor destinate turismului în aer liber – locuri de picnic,
amenajări speciale pentru făcut foc, locuri de pus cortul, etc.
Proiectele investiții pentru valorificarea patrimoniului imaterial vor fi conform următoarelor
sugestii (exemplificativ și nu limitativ): reabilitarea și dotarea cu echipamente a unui spațiu
pentru desfășurarea unor activități specifice zonei - cum ar fi ateliere pentru diferite
meșteșuguri, etc. cheltuieli de funcționare pentru aceste activități (achiziția materiilor
prime, remunerarea personalului administrativ și de supraveghere a activităților etc.) dotarea
diferitelor grupuri sau cluburi de activități culturale – dotarea cu costume populare/recuzită,
echipament foto/audio/video pentru ansamblurile folclorice/trupe de teatru etc.
Proiectele de implementare a unor activități de promovarea a patrimoniului vor fi conform
următoarelor sugestii (exemplificativ și nu limitativ): elaboarere de studii si istoriografii
locale, actiuni de promovare si marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare,
aplicatii smartphone, participare la targuri de profil), 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. 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

43
implementa proiecte, însă rezultatul acestora nu poate genera venit.
Nu sunt eligibile costurile de intretinere a investitiilor realizate prin proiect.
Alte actiuni neeligibile care vor fi detaliate in ghidul solicitantului.
7. Condiții de eligibilitate:
• Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
• Investiția să se realizeze în teritoriul Asociației GAL Drumul Vinului;
• Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
8. Criterii de selecție
• Principiul valorii culturale in functie de numarul de activități socio-culturale
desfasurate;
• Principiul potenţialului turistic al teritoriului vizat de actiunea/actiunile propuse
conform legislatiei si reglementarilor nationale.
• Principiile vor respecta art.49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, pentru tratamentul egal al
solicitantilor.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de maxim 25.000 euro,
iar in cazul proiectelor de utilitatate publica, negeneratoare de venit sprijinul financiar va fi
de 100% din totalul cheltuielilor elegibile. Valoarea minima a unui proiect este de 5.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: Cheltuiala publica totala: 75.000 euro
Număr de locuri de muncă nou create: -

