
FIȘA MĂSURII

Denumirea măsurii: Sprijin pentru acțiuni tematice montane și protejarea mediului

CODUL măsurii - Măsura/DI: M9/4A

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.

În ciuda faptului că o mare parte din teritoriul GAL este acoperită de păduri,
calitatea aerului este în continuă deteriorare, în special datorită sistemelor de încălzire care
degajă o mare cantitate de noxe în aer. Calitatea aerului influențează și biodiversitatea, care
reprezintă una dintre cele mai mari comori ale zonei. Pe lângă impactul negativ  asupra
aerului utilizarea combustibililor fosili și în special a lemnului conduce la o scădere a
suprafețelor împădurite și sine qua non o deteriorare a bioclimatului.

Problemele legate de schimbarea climatică și de diminuarea suprafeței
împădurite se resimt  și în teritoriul GAL în special prin inundații.  Inundațiile în
microregiunea studiată au devenit frecvente și abundente.

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care
interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală  a ecosistemelor
(organismele vii și mediul în care trăiesc). Cea mai mare parte a substanțelor poluante
provine din activitățile umane. În teritoriul GAL s-a constatat nevoia unei intervenții pentru
ecologizarea râurilor și a pădurilor, constatându-se în multe zone din teritoriul studiat
apariția gunoaielor care contaminează și în același timp aduc un impact negativ asupra
aspectului estetic al zonei, influențând negativ turismul.

Unul dintre obiectivele de dezvoltare rurală la care contribuie strategia  este
asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale și combaterea  schimbărilor climatice.
Prin strategie se propun măsuri care coroborate pot conduce la o diminuare a efectelor
negative pe care le are asupra mediului înconjurător.

Prin măsura M 9 se propune organizarea de acțiuni de ecologizare a zonei, în
special a pădurilor și a luncilor apelor curgătoare care străbat teritoriul GAL. De asemenea se
propun acțiuni în parteneriat cu administratorii pădurilor de plantare copaci. O altă temă
care este atinsă prin măsură este promovarea bunelor practici pentru protejarea mediului
înconjurător și a conștientizării impactului pe care comportamentul necorespunzător sau
neimplicarea îl au asupra mediului, coroborat cu soluții pentru diminuarea acestui impact.

Prin măsura M9 se propune de asemenea amenajarea și reamenajarea traseelor
montane și/sau omologarea lor.

Obiective de dezvoltare rurală:

√
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Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală în conformitate cu Reg. (UE)
nr.1305/2013, art.4:
- asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

Obiective specifice  ale măsurii:
- ecologizarea pădurilor și râurilor din teritoriul GAL
- reîmpădurirea unei suprafețe cât mai mari
- creșterea atractibilității zonei
- creșterea gradului de interes în rândul populației pentru măsurile de combatere și/sau
diminuare a poluării

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv
“refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și
silvicultură” (P4).

Măsura corespunde obiectivelor  art.20 din Reg.(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 4A: “Refacerea, conservarea și dezvoltarea
biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri
specifice, a activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor
europene”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
-ii) asigurarea gestionării durabile a resurselor natural și combaterea schimbărilor climatice

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Măsura M 9 este complementară cu măsura M10 - “Facilitarea utilizării surselor regenerabile
de energie în scopul bioeconomiei”, măsură prin care se finanțează acțiuni care conduc la
utilizarea surselor alternative de energie și pe cale de consecință la protejarea mediului
înconjurător. Cele două măsuri contribuie la realizarea aceluiași obiectiv transversal “mediu
și climă”. Mai mult în cadrul acțiunilor de promovare și conștientizare efectuate în cadrul
proiectelor pe măsura M9  proiectele implementate prin măsura M10 vor fi folosite ca și
exemple de bună practică.
Măsura M9  este complementară și cu măsura M6, beneficiile implementării proiectelor prin
măsura M9 fiind resimțite de către operatorii economici din sectorul turistic, prin creșterea
gradului de atractibilitate a zonei.

Sinergia cu alte masuri din SDL:
Prin intervențiile în masurile M9 și  M10, prezentate ca măsuri complementare, se asigură
realizarea unuia dintre principalele obiective ale Strategiei de Dezvoltare, respectiv
asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice.

2. Valoarea adăugată a măsurii



Prin această măsură se vor finanța proiecte care aduc plus-valoare teritoriului, prin
rezultatele urmărite contribuind la îmbunătățirea calității condițiilor de mediu și a
condițiilor de viață, precum și la refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv
în ariile Natura 2000.

Măsura M9 ține cont de analiza diagnostic a teritoriului, în cadrul căreia au fost
identificate aspecte legate de problemele de poluare din zonă, precum și de cererile
membrilor comunității locale, angrenați în activitatea de animare a teritoriului și de cele ale
partenerilor GAL.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație națională:

- OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
- Legea 22/2014 pentru modificarea și completarea OG 26/2000 cu privire la asociații și
fundații.
-HG nr. 77/2003 – măsuri prevenire accidente montane si organizarea activitatii de salvare in
munti

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: ONG-uri care au ca și obiect de activitate/ scop protejarea mediului
si/sau propun masuri care aduc beneficii mediului inconjurator
Beneficiari indirecți ai acestei măsuri vor fi toti locuitorii si vizitatorii din teritoriul GAL, prin
impactul pozitiv pe care această măsură îl are asupra mediului în general și a conservării
arealului natural în special.

5. Tip de sprijin
Sprijinul prevăzut în cazul acestei măsuri este de tip forfetar. Astfel, se va acorda o suma

forfetară în valoare de 35.000 Euro/proiect.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:
- acțiuni de ecologizare a pădurilor și râurilor din teritoriul GAL
- acțiuni de împădurire și reîmpădurire organizate în teritoriul GAL în parteneriat cu
administratorii de păduri
- acțiuni de promovare și conștientizare în rândul populației
- amenajare și reamenajare trasee montane
- omologarea traseelor montane
- cartografierea traseelor montane
- organizarea de tabere tematice montane
- achiziția de materiale consumabile necesare implementării proiectului
- achiziția de puieți/material săditor



- achiziția de echipamente, în măsura justificării rolului lor în implementarea proiectului

Acțiuni neeligibile:
- achiziționare de echipamente second-hand
- cheltuielile aferente funcționării ONG, cu excepția materialelor consumabile utilizate

pentru implementarea proiectului și a salariilor și contribuțiilor sociale aferente
proiectului

- investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile

7. Condiții de eligibilitate
Solicitanții pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură trebuie să
îndeplinească următoarele condiții obligatorii:

- să fie ONG înregistrat în condițiile OG 26/2000
- să fie organizație în domeniul protecției mediului si/sau sa propuna masuri care aduc

beneficii mediului inconjurator
- să demonstreze că are capacitate organizatorică pentru implementarea proiectului
- aria de implementare a acțiunilor să fie exclusiv în teritoriul GAL Parâng

8. Criterii de selecție
Scorarea unui proiect se va realiza în baza următoarelor principii de selecție:

1. Principiul operațiunilor integrate:
 30 puncte – proiect care prevede minim 3 operațiuni diferite care conduc la

realizarea obiectivului proiectului;
 20 puncte  proiect care prevede minim două operațiuni diferite care conduc la

realizarea obiectivului proiectului.
2. Principiul experienței în derularea de proiecte finanțate din fonduri publice:

 15 puncte – solicitantul a implementat anterior cel puțin doua proiecte cu
finanțare din fonduri publice;

 10 puncte - solicitantul a implementat anterior cel puțin un proiect cu
finanțare din fonduri publice.

3. Principiul împăduririi unei suprafețe cât mai mari :
 25 puncte - pentru proiectele prin care se intervine cu acțiuni de
împădurire/reîmpădurire pe o suprafață mai mare de 3 ha;
 15 puncte - pentru proiectele prin care se intervine cu acțiuni de
împădurire/reîmpădurire pe o suprafață mai mare de  1 ha.

4. Principiul implicării voluntarilor :
 20 puncte – pentru proiectele în care sunt implicați cel puțin 20 de voluntari.

5. Principiul accelerării implementării proiectelor:
 10 puncte – pentru proiectele care urmează a se implementa într-o perioadă de

maxim 6 luni.

Punctaj minim : 35 puncte

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului



Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.
Sprijinul public nerambursabil este în valoare de 35.000 euro/proiect și se acordă pentru

o perioadă de maxim 12 luni sub formă de primă în două tranșe, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a acțiunilor
din proiectul propus (a fost împădurită suprafața propusă prin proiect), fără a depăși 12
luni de la semnarea Deciziei de Finanțare.
În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.

10.Indicatori de monitorizare
- suprafața totală forestieră în care se intervine: 5 ha;
- acțiuni de promovare și instruire în domeniul protecției mediului: 5
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