
 

 

Denumirea măsurii – CODUL Măsurii 

Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului turistic M4/6A 

 

1.Descrierea generala a masurii, 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 

Valorificarea moştenirii istorice, naturale şi culturale de care dispune teritoriul, va duce la 

dezvoltarea economiei locale dar şi la recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a 

micro-regiunii „Bucovina de Munte” ca zonă turistică. 

În ceea ce privește încadrarea în SWOT a acestei măsuri, nevoia ei este justificată prin 

prezența unor elemente atât la secțiunea Puncte tari (Strenghts), cât și la Oportunități 

(Opportunities). În ceea ce privește punctele tari, în teritoriul GAL Bucovina de munte, se 

remarcă: potenţial turistic deosebit datorită păstrării patrimoniului cultural tradiţional (port 

popular, formaţii de dansuri şi cântece populare din zonă), existenţa unui nucleu de 

practicare a agro-turismului; preocuparea autorităţilor locale pentru dezvoltarea turismului; 

ospitalitatea tradiţională a proprietarilor şi a personalului care desfăşoară activităţi în 

domeniul turismului; teritoriul beneficiază de o așezare favorabilă din punct de vedere 

geografic, în arealul Obcinelor Feredeului şi a Obcinelor Mestecănișului; trasee montane ce 

facilitează practicarea drumeţiilor, implicit a turismului de relaxare; fauna destul de bogată 

face posibilă practicarea turismului cinegetic. In ceea ce privește punctele slabe ale 

sectorului turistic, enumerăm: resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine 

reduse; insuficienta exploatare a potenţialului turistic existent; lipsa marcajelor turistice şi 

insuficienta semnalizare a rezervaţiilor naturale; infrastructura pentru drumeţii şi ciclism 

montan (drumuri forestiere, cărări de munte) este insuficient semnalizată şi întreţinută;lipsa 

magazinelor de specialitate (articole sportive, suveniruri, hărţi, ghiduri, pliante etc.), lipsa 

unor facilităţi de agrement în timpul sezonului rece, fapt care influenţează în mod negativ 

sezonalitatea turismului pentru anotimpul rece; calificare profesională de slabă calitate în 

domeniul serviciilor turistice, promovarea  deficitară a potenţialului turistic din zonă la 

nivel naţional, regional și internațional, dezvoltarea insuficientă a unităţilor de cazare.  

Concluziile analizei SWOT arată însă că dimensiunea naturală, culturală şi istorică a micro-

regiunii este slab valorificată şi de aceea este absolut necesară îmbunătăţirea sistemului de 

realizare a evenimentelor culturale şi turistice. Având în vedere acestea, măsura urmăreşte 

găsirea soluţiilor optime de promovare a micro-regiunii ca zonă turistică şi de agrement. 

În elaborarea unui plan de promovare a micro-regiunii „Bucovina de Munte” trebuie ţinut 

cont de trei aspecte: atractivitate, accesibilitate şi amenajări turistice şi de agrement. 

Analiza ofertei de cazare turistică prezentată în analiza teritoriului micro-regiunii „Bucovina 

de Munte” a scos în evidenţă o serie de deficienţe şi disfuncţii care afectează, în foarte mare 

măsură desfăşurarea activităţilor turistice şi perspectivele pe termen scurt şi mediu.  

O altă problemă majoră identificată la nivelul micro-regiunii o constituie lipsa spaţiilor 

amenajate pentru agrement, modalităţile de petrece a timpului în aer liber fiind  limitate.  

Măsura iși propune astfel o relansare a turismului din micro-regiune prin atragerea resurselor 

şi investitorilor autohtoni, pentru diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor turistice şi în 

final pentru creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte din turism. 

Tipul măsurii: 
  

INVESTIȚII 
  x 

SERVICII 
  x 

SPRIJIN FORFETAR    



 

 

Aceste investiții vor avea un impact pozitiv asupra turismului și vor ajuta la stimularea 

dezvoltării mediului de afaceri, inclusiv la crearea unor noi locuri de muncă. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ”Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținererea de locuri de muncă”  

ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:   

Obietivele specifice ale măsurii sunt: 

 Crearea/modernizarea infrastructurii de cazare şi agrement în vederea creşterii 

gradului de satisfacţie a turiştilor; 

 Punerea în valoare a micro-regiunii Bucovina de Munte ca destinaţie turistică în 

vederea creşterii numărului de turişti. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

numărul 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale”. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 ”Dezvoltarea 

exploatațiilor și a întreprinderilor”,alin. 1, mai exact litera (b). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A  prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013) „ Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum și crearea de locuri de muncă” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 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 utilizarea 

unor materiale și tehnologii noi, echipamente inovative pt teritoriu, primele implementări 

ale unor posibilități de agrement sau proiecte care să contribuie la valorificarea 

patrimoniului. Această măsură este astfel aliniată obiectivului transversal. 

-Mediu și climă: Măsura contribuie în 2 moduri obiectivului transversal mediu și climă:  

1. În primul rând, fiecare investiție trebuie să îndeplinească anumite criterii în ceea ce 

privește protecția mediului înconjurător: se vor finanța cu prioritate 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 de mediu, prin criteriile de selecție;  

2. În al doilea rând, una din problemele cu care se confruntă orice activitate econmică este 

consumul mare de energie din surse convenționale.  Astfel, o serie de proiecte ce se vor 

finanța vor asigura o contribuție directă la acest obiectiv transversal, prin: înlocuirea 

surselor de energie convențională cu cele regenerabile, verzi, reducerea emisiilor de carbon, 

creșterea eficienței utilizării energiei prin acțiuni de izolare termică a clădirilor, instalare 

de sisteme de iluminat economice și alimentate din surse regenerabile, asigurarea 

gestionării deșeurilor printr-o infrastructură corespunzătoare etc. Astfel, se va asigura o 

contribuție directă la acest obiectiv transversal. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: complementară cu M1/3A, M3/3A,  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura 4/6A ”Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului turistic”, 

contribuie la realizarea Priorității 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale”, împreună cu celelelate măsurile din SDL: M5/6A, 

M6/6B, M7/6B, M8/6B.  

2 Valoarea adăugată a măsurii 



 

 

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de sinergia tuturor proiectelor: 

•Din punct de vedere sectorial, proiectele de investiții în domeniul turismului vor duce la 

creșterea afluxului de turiști, care vor putea vizita teritoriul într-un mod sigur, interactiv, 

interesant, în condiții superioare de cazare și relaxare. Mai mult, datorită investițiilor în 

agrement, turiștii vor fi încurajați să petreacă mai mult timp în teritoriu.  

•Din punct de vedere spațial, prin implementarea măsurii se vor dezvolta astfel de proiecte 

pe tot teritoriul GAL-ului. Acest lucru va permite turiștilor să petreacă mai mult timp în 

teritoriu, ceea ce va însemna mai multe venituri încasate local. 

•Toate aceste venituri în plus duc la dezvoltarea activităților economice din teritoriu și la o 

diversificare a produselor/serviciilor oferite (mai multe oportunități de agrement în 

teritoriu, ceea ce lipsește în acest moment), ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă 

la nivel local, și va conduce la apariția unor potențiale surse de venit pentru localnici.   

•De asemenea, prosperitatea agenților economici înseamnă și mai multe venituri către 

consiliile locale, care vor putea astfel investi în alte servicii publice.  

3 Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 215/2014, Reg. 1407/2013 

Legislație națională: HG 226/2015, Legea 161/2003,OUG 66/2011, OUG 49/2015, Legea 

346/2004, Ordin 65/2013. 

4 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: -    Entități private constitute conform legislației în vigoare, inclusiv 

asociațiile finanțate prin măsura M3; 

Beneficiari indirecți: - populația locală,  turiști ce viziteaza teritoriul, întreprinderile 

înființate și/sau dezvoltate în teritoriu 

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 

Acțiuni eligibile: Prin această măsură de finanțare sunt eligibile atât proiecte care au parte 

de investiții, cât și proiecte de achiziții/dotare: 

- Proiectele de investiții pentru structuri de cazare (pensiuni agroturistice, locuri de 

campare, camping, cabane, case tradiționale pentru turiști etc) în mediul rural, furnizare 

de sevicii turistice, restaurante cu specific local, hanuri tradiționale etc  

- Investiții în activități pentru petrecerea timpului liber, recreaționale și de agrement 

(servicii SPA, servciii de inchirere biciclete pentru turiști, aventura parc, mijloace de 

transport tradiționale cu specific turistic, spații amenajate pentru practicarea unor activități 

specifice vieții rurale din Bucovina, amenajări pentru practicarea sporturilor, stâni turistice) 

- Investiții în modernizări și dotări suplimentare pentru creșterea gradului de confort sau 

oferirea unor noi alternative de petrecere a timpului liber pentru unitățile existente;   

-Activități de promovare și informare:  editare de materiale informative pentru turiști, 

constuire web site, sisteme de rezervări on line, panouri și indicatoare etc;  

 Aceste acțiuni au un caracter exemplificativ și nu limitativ. De asemeni un proiect poate 

conține una sau mai multe acțiuni din cele enumerate mai sus. 

Acțiuni neeligibile: Prin această măsură nu sunt eligibile investițiile care au alt scop decat 

oferirea de servicii turistice 



 

 

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor 

- Cheltuielile trebuie să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023 ; 

- Cheltuielile sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare a proiectului și înainte 

de data de finalizare a acestuia  

- Toate cheltuielile aferente proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL Bucovina de munte. 

- NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand  

Tipuri de cheltuieli eligibile aferente investițiilor : 

- Construcția, modernizarea, extinderea sau renovarea de bunuri imobile, cu excepția 

imobilelor de locuit; 

- Achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi;  

- Costurile generale ocazionate de cheltuielile menționate mai sus, precum onorariile pentru 

arhitecți, ingineri și consultanți, inclusiv studii de fezabilitate; 

- Următoarele investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

- Costurile generale ale proiectului se vor încadra într-un procent de maxim 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj, respectiv 5% pentru 

proiectele care se referă la simpla achiziție de echipamente  

7. Condiții de eligibilitate 

-Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

-Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima 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; 

-Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Bucovina de munte; 

- Dovada asigurării capacității și sursei de cofinanțare prin depunerea de documente emise 

de o instituţie financiară în original (extras de cont si/sau contract de credit) 

8. Criterii de selecție 

Selecția proiectelor se va efectua utilizându-se o evaluare pentru cele 7 criterii: Relevanță, 

Integrare, Eficiență, Sustenabilitate, Inovare, Mediu și climă, Locuri de muncă: 

a)Relevanță: se referă la modul în care realizarea acestui proiect rezolvă o problemă 

identificată ca fiind relevantă la nivel local. Relevanța proiectului evaluat va fi raportată la 

analiza diagnostic și analiza SWOT a SDL și va putea fi susținută cu alte date similare 

colectate din teritoriu. Prin implementarea proiectului se valorifică direct resursele locale 

și proiectul propus este relevant pentru potențialul turistic natural, material și imaterial. 

Modalitatea de punctare a acestui criteriu se regăsește în fișa de evaluare a măsurii. 

b)Integrare: acest criteriu evaluează modul în care proiectele finanțate prin această măsură 

contribuie la atingerea obiectivului măsurii și a obiectivelor SDL. Se va evalua modul în care 

proiectul va contribui la acestea: cât anume contribuie direct la indicatorii SDL, cum anume 

contribuie la obiectivul specific al măsurii/scopul acesteia. Acest criteriu este solicitat 

tocmai pentru a se asigura contribuția fiecărui proiect la prioritățile de dezvoltare a 

teritoriului, se va asigura o dezvoltare integrată și simultană a domeniilor de activitate. Vor 

fi prioritizate IMM-urile care au obținut finanțare prin măsura M1 pentru realizarea unui 

produs local și au accesat o schemă de calitate pentru respectivul produs prin măsura M3; 

c)Eficiență: criteriul eficiență se referă la modul în care proiectul va fi implementat: 

respectarea rezonabilității cheltuielilor, metodologia de implementare/monitorizare a 

proiectului și activităților acestuia. Vor fi favorizate proiectele care au stabilită o 



 

 

metodologie clară de monitorizare a grupului țintă și de evaluare a impactului proiectului, 

respectiv prin implementarea proietului se estimează o creștere a numărului de vizitatori în 

teritoriu. Modalitatea de punctare a acestui criteriu este detaliată în fișa de evaluare. 

d)Sustenabilitate: criteriul sustenabilitate se referă la potențialul de continuare a activității 

după finalizarea proiectului. Deoarece proiectele sunt generatoare de venit, se va analiza 

maniera în care solicitantul finanțării va asigura continuitatea proiectului pe baza 

sustenabilității operaționale și financiare, realizarea unor investiții care vor necesita costuri 

cât mai mici de mentenanță și administrare.  

e)Inovare: Îndeplinirea acestui criteriu este dată de caracterul inovativ al soluțiilor propuse. 

În evaluarea criteriului vor fi luate în considerare toate aspectele proiectului, de la tehnici 

de construcție/materiale utilizate, la metode de prezentare a informației, soluții 

tehnologice implementate etc. Termenul „inovare” va fi utilizat în accepțiunea enunțată în 

PNDR 2014-2020, respectiv „Inovarea se poate concretiza la nivel local în tipuri de proiecte 

de servicii, produse, tehnologii, activități economice, forme de organizare, proiecte 

demonstrative cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse în practică și prin 

care se corelează acțiuni principale într-un context nou etc. Inovarea trebuie să fie evaluată 

cu referire la situația locală, ca o abordare inovatoare la nivelul teritoriului acoperit de GAL 

și care este posibil să fie existentă în alt teritoriu.” Modalitatea de punctare a acestui 

criteriu este detaliată în fișa de evaluare a proiectelor pentru această măsură. 

f)Mediu și climă: se urmărește alinierea la obiectivul transversal de la nivel european de 

protecție a mediului înconjurător și combatere a efectelor schimbărilor climatice, astfel: 

- proiectul implementează soluții prietenoase cu mediul înconjurător (ex.utilizarea de 

materiale exologice, a unor surse de energie neconvenționale, a echipamentelor cu un 

consum energetic/de apă eficient, creșterea suprafețelor ocupate de spații verzi, 

promovarea și diseminarea unui stil de viață prietenos cu medul înconjurător 

-minimizarea la sursă a deșeurilor și/sau susținerea colectării selective, creșterea gradului 

de recuperare și reciclare a deșeurilor și gestionarea corespunzătoare cu respectarea 

principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane; 

- proiectul implementează măsuri de protejare a biodiversității și ecosistemului, de creștere 

a eficienței energetice pt infrastructura realizată prin proiect. 

g)Locuri de muncă: în cadrul acestui criteriu se urmărește promovarea cu prioritate a 

proiectelor care creează noi locuri de muncă (nu menținerea celor existente), cu normă 

întreagă sau cu jumătate de normă. Modalitatea de punctare a acestui criteriu este detaliată 

în fișa de evaluare a proiectelor pentru această măsură. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil este de maxim 90 % din totalul cheltuielilor eligibile1. 

Suma maximă alocată unui proiect este de 80.000 euro 

Suma totală alocată măsurii este de 400.000 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale 400.0000 euro 

Număr total locuri de muncă create: 3  

Creșterea numărului de turiști la nivel de teritoriu GAL Bucovina de munte: 5% 

                                                           
1 Acordarea sprijinului nerambursabil se va face cu respectarea criteriilor privind incadrarea în ajutorul de 

minimis prevăzute în Reg. (UE) nr. 1407/2013 precum și in legislatia nationala în vigoare, respectiv încadrarea 

în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani. 


