
 

 
 

Fișa măsurii M12  

Denumirea măsurii :  Dezvoltarea spațiului rural autentic  

CODUL Măsurii : M12/1B/6B 

Tipul măsurii : x  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. 

1.1. Justificare a alegerii măsurii și corelarea cu analiza SWOT  

Teritoriul dispune de un potențial turistic de invidiat, de un bogat patrimoniu natural, 

cultural și istoric; accesul facil și poziționarea în zona de centru a țării, conferă acestuia o 

poziție dominantă  și privilegiată. Festivalurile și sărbătorile locale, tradițiile, arhitectura și 

identitatea locală, resurse culturale și naturale locale bogate, gama variată de produse locale 

autentice, interesul crescut al consumatorului pentru produsele locale din teritoriu, creșterea 

cererii pentru zonele în care se practică turismul rural, dinamică pozitivă a numărului de 

înnoptări pot reprezenta o sursă importantă de dezvoltare economică. Diversitatea 

cadrului natural , varietatea geologică, pedologică și topografică, patrimoniul ecologic reunit 

într-un ansamblu natural de excepție, original și emblematic  se completează inerent cu 

istoria locală. 

Măsura facilitează acțiuni legate de îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale prin investiții de uz public în infrastructura de agrement, 

culturală, de valorificare și punere în valoare a produselor locale, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică, în strânsă complementaritate cu Măsura M4- Afirmarea 

atractivității și valorizarea potențialului teritoriului, contribuind la o dezvoltare echilibrată 

și sustenabilă, la crearea unei rețele de actori relevanți-operatori în turism și agroturism, 

producători locali, meșteri populari etc. 

Corelarea măsurii M12 cu analiza SWOT are în vedere: punctele tari identificate la nivelul 

teritoriului GAL (prima destinație turistică a părții de Nord a județului Argeș, patrimoniu 

natural, cultural, istoric cu mare potențial de dezvoltare; teritoriu concentrat, cu acces la 

zonele urbane și la rețele rutiere și feroviare semnificative etc.) și punctele slabe (potențial 

natural, cultural, istoric insuficient promovat; potențial turistic și agroturistic insuficient 

valorificat; organizare turistică căreia îi lipsește structurarea la nivel de teritoriu,  puține 

conexiuni și legături între aceste acțiuni, banalizarea cadrelor naturale). 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie 

Măsura M12 este:iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivele specifice ale măsurii M12:  

Măsura M12 are ca scop principal realizarea unei dezvoltări durabile prin îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază și investiții de uz public în infrastructura de agrement, 

culturală, de valorificare și punere în valoare a produselor locale, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică. 

Principalele obiective specifice ale măsurii sunt:  

- punerea în valoare în mod coerent și coordonat a potențialului natural, cultural, istoric, 

turistic și agroturistic al teritoriului . 

 - creșterea atractivității și vizibilității teritoriului prin acompanierea/finanțarea unor 

proiecte ce valorifică patrimoniu natural, cultural și istoric. 



 

 
 

    - impulsionarea dezvoltării turismului prin investiții publice în infrastructura turistică  la 

scară mică; 

1.4. Prioritatea prevăzută la art. 5, Reg.(UE) nr.1305/2013 la care contribuie măsura : 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale, cu accent pe următorul aspect:(b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale” respectiv Art.1. lit. d) -investiții în crearea, 

îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a 

celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente și e)investiții de uz public în 

infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară 

mică. 

1.6. Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din 

Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”. 

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

protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea. 

Inovare: interpretarea oferită termenului de „inovare” ( PNDR 2014-2020: ceva ce nu a mai 

fost făcut în teritoriul de intervenție, măsura prevede acțiuni ce nu s-au mai desfășurat în 

teritoriul GAL). 

Acțiunile finanțate prin această măsură vor  viza și informări cu privire la protecția mediului 

și de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.  

1.8.Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M12 nu este complementară cu o 

altă măsură, ci este sinergică cu acestea. Măsura M12 este însă complementară cu alte 

strategii (regionale și județene) cu relevanță pentru teritoriu, cum sunt: Strategia de 

dezvoltare integrată a teritoriului Argeș - Muscel; SDR Sud - Muntenia 2014 - 2020. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M12 se află în sinergie cu Măsura M4- Afirmarea 
atractivității și valorizarea potențialului teritoriului. O serie de acțiuni din cadrul M1 și M2 
vor fi coordonate astfel încât rezultatul lor sinergic să contribuie la realizarea Priorității 1 a 
SDL - Dezvoltarea economică a teritoriului GAL și promovarea incluziunii sociale. 
2. Valoarea adăugată a măsurii:  modalitățile în care prin M12 se vor finanța proiecte care 

aduc plus-valoare teritoriului, este evidențiată prin următoare: 

- măsura pune în valoare și investiții finanțate prin LEADER și PNDR 2007-2013 ; 
- impactul ce poate fi generat de aceasta la nivelul teritoriului; pozitiv, având în vedere 
sinergia cu alte măsuri din SDL și complementaritatea cu alte strategii (regionale și 
județene); 
- măsura este relevantă în cadrul SDL deoarece contribuie la nevoile prioritare de dezvoltare 
ale teritoriului, așa cum au fost ele definite și identificate în analiza SWOT, în special la N5 - 
Punerea în valoare a patrimoniului de mediu, cultural și turistic și N6 - Valorificarea 
resurselor locale și promovarea specificității locale;  
- condițiile specifice de eligibilitate și de selecție a beneficiarilor au fost stabilite în 
concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului și 
indicatorii specifici; 
- măsura contribuie inclusiv la diversificarea, dezvoltarea și creșterea calității serviciilor 
administrațiilor publice locale, dar și a accesibilității acestora, ca o condiție esențială în 
creșterea nivelului de trai al locuitorilor. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013;Reg. (UE) nr. 1407/2014; HG 

226/2015;PNDR 2014-2020, Capitolul 8;Legea 215/2001;Legea 161/2003; Legea 393/2004; 

Legea 176/2010;Ordonanța de Guvern Nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 

modificările și completările ulterioare; HG nr.226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului 

general de implementare a măsurilor PNDR cofinanțate din FEADR și de la bugetul de stat. 



 

 
 

Alte documente : prevederile cap.8.1 din PNDR 2014-2020; fișa tehnică a SM 19.2 din 

PNDR 2014-2020. 

Notă! Lista actelor normative enumerate mai sus are caracter orientativ, nefiind exhaustivă. 

Ea va fi completată cu reglementările legislației europene și naționale care vor apare pe 

durata implementării SDL. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) : 

4.1. Beneficiari direcți :  

Unitățile teritorial-administrative din teritoriul GAL și asociațiile acestora, conform legislației 
naționale în vigoare; 
4.2. Beneficiari indirecți (grup țintă) : locuitorii teritoriului, producătorii locali, structurile de 
cazare turistice,  vizitatori și turiști . 
5. Tip de sprijin : stabilit conform prevederilor art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 : 

• 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  
Tipurile de acțiuni 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 și fișa 
tehnică a Sm 19.2  conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 
295/2016. 
    ● Investiții eligibile: 

- înființarea, modernizarea sau dotarea unor obiective legate de activități recreaționale/de 

agrement (zone de picnic, alei/trasee pentru plimbări/drumeții, adăposturi pentru vreme 

nefavorabilă, parcări, toalete, mobilier de exterior, locuri de popas și belvedere, inclusiv 

amplasarea panourilor interpretative și/sau a indicatoarelor); 

-  modernizare și/sau dotare locuri de desfacere pentru produsele locale: infrastructură 

pentru târguri/piețe locale consacrate prin investiții ce contribuie la creșterea vizibilității 

produselor din teritoriul GAL. 

-  amenajare și/sau dotare cămine culturale sau muzee locale prin investiții care pun în 

valoare specificitatea locală. 

Cheltuieli eligibile doar ca acțiune complementară unei investiții eligibile: 

-  semnalizarea obiectivelor turistice;  

- elaborare de materiale de informare/promovare, site-uri de prezentare și achiziția 

de aplicații soft-ware  

           -  investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei. 

         ●Investiții neeligibile: 

-achiziționarea de teren/clădiri; 

-achiziționare de dotări/echipamente second-hand. 

- orice tip de acțiune care nu concordă cu obiectivele specifice ale măsurii. 
Cheltuielile eligibile și neeligibile vor fi stabilite conform regulamentelor europene relevante 
[Reg.(UE) nr.1303/2013; Reg.(UE) nr.1305/2013; Reg.(UE) nr.807/2014], prevederilor cap.8.1 
din PNDR și fișei tehnice a sub-măsurii 19.2 și HG nr.226/2 aprilie 2015. Cheltuielile eligibile 
și neeligibile vor fi detaliate în Ghidul solicitantului, funcție și de cadrul procedural de 
implementare a SM 19.2. 
7. Condiții de eligibilitate  

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii sunt următoarele : 

- solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  

- investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL; 

- investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General (doar pentru proiectele care 

necesită certificat de urbanism); 



 

 
 

- investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia; 

- investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 

- activitatea aferentă implementării proiectelor va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

- solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății /dreptului de 
folosință/administrare a locului de implementare a proiectului; 
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în ghidul solicitantului pentru M12. Aceste condiții de 

eligibilitate sunt corelate cu obiectivele specifice măsurii și respectă condițiile generale de 

eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform Regulamentelor Europene, prevederilor din 

HG nr.226/2015,PNDR 2014-2020, legislației naționale specifice și regula schemei de ajutor de 

minimis, dacă este cazul).  

8. Criterii de selecție  

8.1. Principiile de selecție  
Principiile de selecție sunt definite, în scopul de a selecta beneficiarii direcți ai măsurii, care 
ar putea pune în aplicare mai bine măsura după cum urmează: 
- Principiul relevanței proiectului pentru atingerea obiectivelor SDL; 
- Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului; 
- Principiul eficienței utilizării fondurilor.  
Principiile de selecție vor fi detaliate ulterior în ghidul solicitantului și vor avea în vedere 
prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul 
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în 
conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală. 
8.2.Criteriile de selecție 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecție mai sus 
menționate, iar criteriile concrete de selecție vor fi următoarele : 
- relevanța proiectului pentru îndeplinirea a cel puțin două obiective specifice ale SDL; 
- planificarea activităților(principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului); 
- oferta financiară (principiul eficienței utilizării fondurilor). 
- proiectul vizează și acțiuni referitoare protecția mediului și de atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptarea la acestea. 
Criteriile de selecție respectă prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce 
privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și 
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de 
dezvoltare rurală.  
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de: 

 100%  din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru un proiect este de maxim 50.000 euro 
(fonduri FEADR). 

10. Indicatori de monitorizare  

- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.000 persoane. 

- Cheltuială publică totală: 529.577 euro (fonduri FEADR). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


