
 

 

FIŞA MĂSURII 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru acţiuni de mediu 

Codul măsurii: M5/6B 

Tipul măsurii 

 INVESTIŢII 
* 

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare măsurii şi corelarea cu analiza SWOT 

Patrimoniul de mediu al GAL este unul foarte bogat şi variat: sunt 4 arii protejate 

Natura 2000. De asemenea la nivelul GAL nu există nici un parc sau spaţiu de 

recreere amenajat corespunzător. 

Acţiunile populaţiei asupra mediului sunt constante şi în general distructive, 

neexistând la nivelul populaţiei o conştientizare a problemelor de mediu şi a 

necesităţii protejării acestuia. 

Teritoriul GAL este caracterizat de: 

> Dezinteresul populaţiei referitor la problemele de mediu în general şi cele 

ale colectării selective în special. 

> Utilizarea gropilor de gunoi „istorice”. 

> Lipsa de implicare a autorităţilor locale. 

> Degradarea constantă a patrimoniului de mediu prin lipsa acţiunilor de 

protejare. 

> Lipsa spaţiilor verzi amenajate corespunzător. 

> Poluarea constantă a mediului de către populaţia din GAL duce la o 

degradare a acestora. 

> Vânătoarea şi pescuitul excesiv, în special în ariile protejate. 

> Nu există interes de dezvoltare a serviciilor de turism bazat pe patrimoniul 

de mediu. 

> Necunoaşterea de către populaţie a importanţei ariilor protejate şi a 

impactului pe care le au asupra mediului. 

> Lipsa mijloacelor de semnalizare a obiectivelor de mediu. 

> Poluare accentuată a râurilor în dreptul localităţilor. 

> Intervenţii repetate şi abuzive ale omului în albiile râurilor. 

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

Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice. 

1.3 Obiectivele specifice ale măsurii 
> Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului şi a 

măsurilor ce trebuie luate în această direcţie 
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» 

> Creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii patrimoniului de mediu 

> Reducerea poluării şi a impactului populaţiei asupra mediului 

> Creşterea cantităţii de deşeuri colectate selectiv 

> Creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi din localităţi şi apropierea mărimii 

acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea şi 

modernizarea spaţiilor verzi din localităţi şi înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri 

şi aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente. 

> Ameliorarea gestionării solului 

1.4 Prioritatea/ priorităţile prevăzute la art 5, Reg (UE) nr 1305/2013 

4) refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură şi silvicultură 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art 20 din Reg (UE)nr 1305/2013 literele d, e, f, 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6B (prevăzut la art 20, Reg (UE) 
1.6 nr 1305/2013) 

1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg (UE) nr 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal de mediu şi climă. M5/DI2.3 prevede 

acţiuni pentru refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în 

zonele Natura 2000 (custozii ariilor protejate fiind printre beneficiarii eligibili) si 

se încadrează in prioritatea 4) prevăzută la art 5 Reg 1305/2013 - care in 

conformitate cu prevederile art 5 "contribuie la realizarea obiectivelor 

transversale legate de inovare, de protecţia mediului şi de atenuarea schimbărilor 

climatice şi de adaptarea la acestea." 

1.8 Complementaritatea cu măsurile din SDL 

 Nu este cazul. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

 Măsura M2/6B Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

 Măsura M3/6B Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială 

 Măsura M4/6B Sprijin pentru integrarea minorităţilor 

 M6/6A Sprijin pentru afaceri non agricole 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în: 

> Creşterea nivelului de educaţie a populaţiei cu privire la problemele şi soluţiile 

legate de mediu 

> Creşterea cantităţii de deşeuri colectate selectiv 
> t >
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> Scăderea cantităţii de deşeuri depozitate în gropile neautorizate „istorice” 

> Creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii patrimoniului de mediu 

> Creşterea/ punerea în valoare a suprafeţelor ocupate de spaţii verzi 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

> Regulamentul UE 1303/2013, 

> Regulamentul UE 1305/2013, 

>  Hotărârea Nr. 741/ 20.07.2011 privind reorganizarea Comitetului 

interministerial pentru coordonarea domeniului protecţiei mediului în politicile 

şi strategiile sectoriale la nivel naţional 

> Ordonanţă de urgenţă Nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

> Ordin nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor 

naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de 

conservare a diversităţii biologice 

> HG. 226/2015 

 

4. Beneficiari direcţi/ indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi/eligibili: 
> 

> Custozii ariilor protejate 

> Administratorii parcurilor dendrologice şi paleontologice 

> Administratorii monumentelor de mediu recunoscute 

> ONG-uri având ca domeniu de activitate protecţia mediului 

> Comunele si Oraşul Vicovu de Sus 
t r 

Beneficiari indirecţi: 
* 

> întreaga populaţie din teritoriul GAL 
5. Tip sprijin 

> Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile: 

> Montarea de plăcuţe semnalizatoare şi realizarea de infrastructură de vizitare la 

nivelul patrimoniului de mediu identificat la nivelul GAL lit. e 

> Crearea/Amenajarea unor poteci/ trasee tematice, interpretative - înfiinţarea 

de poteci tematice, interpretative ce au diferite scopuri: de informare, de 

educaţie, de recreere, siguranţă şi conservarea resurselor naturale şi culturale. 

Potecile interpretative moderne nu oferă numai informaţii ci urmăresc 

conceptul de a-l Implica activ pe observator într-un proces interactiv de învăţare 

şi experienţă în şi despre natură. lit. e 

> Acţiuni de ecologizare a mediului. lit. f 

> Acţiuni de promovare a patrimoniului de mediu lit. f 

> Activităţi de tipul excursii, tabere, workshopuri, etc. ce au ca scop implicarea 
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tinerilor în conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii. lit. f 

> Concursuri, competiţii şi alte evenimente având ca temă protecţia mediului, 

organizate cu implicarea comunităţii locale. lit. f 

> Cheltuieli pentru înfiinţarea şi reabilitarea spaţiilor verzi lit. d 

> Cheltuieli în infrastructura de colectare a deşeurilor lit. d 
» 

> Cheltuieli legate de taxe, autorizaţii, avize 

> Cheltuieli cu consultanţă, proiectare, dirigenţie de şantier, studiilor specifice 

realizării investiţiei (topometrice, geotehnice, expertiză tehnică etc) 

Cheltuielile neeligibile sunt: 

> cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente "second hand”; 

> cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a 
t 

proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R 

(UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de 

finanţare: 
t * 

> cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 

> cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleaşi 

costuri eligibile; 

> în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 

leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanţare a dobânzilor, 

cheltuielile generale şi cheltuielile de asigurare; 

> Contribuţia în natură; 

> Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

> Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 

> cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 

2013 si anume: 
» 

o dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 

garantare; 

o achiziţionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; o 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. 

7. Condiţii de eligibilitate 
i f 

Următoarele categorii de solicitanţi/beneficiari pot depune proiecte, cu 

respectarea următoarelor condiţii, după caz: 

a) solicitanţii/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare inter comuni tară, 

după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, 

cât şi pentru FEADR, care achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi 

majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanţare; 
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b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la 

depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private şi/sau 

proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la 

data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. 

Prevederile indicate anterior se aplică corespunzător şi în cazul ADI, dacă un 

membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute mai sus. 

Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţă investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin măsură; Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul GAL; 

Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea sa; 

Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în interiorul GAL.



 

 

Solicitantul va prezenta la proiect avizele de la APM, DSV şi DSP în conformitate cu 

protocoalele încheiate între aceste instituţii şi AFIR. 

 

Vor fi selectate numai proiectele care ating cel puţin pragul minim 5 puncte. 

Punctajul Criteriilor de selecţie şi Criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj 

egal vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului. 

ATENŢIE: Prezentele criterii sunt completate cu precizările din Ghidul 

solicitantului. Solicitanţii au obligativitatea să respecte Ghidul solicitantului cu 

modificările şi completările ulterioare. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea totală alocată: 13.969 Euro 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Pentru proiecte care prevăd construcţii montaj valoarea ajutorului nerambursabil 

va fi de maxim 13.969 Euro. 

Prin această măsură sunt finanţate activităţi care nu sunt generatoare de venit.

8. Criterii de selecţie 
> 

Nrcrt 
Criterii de selecţie 

i Punctaj 
1. 

Proiecte în UAT-uri cu IDUL mic: 

- peste 55 

- între 45-55 

- sub 45 

Max 25 

2. 
Principiul prioritizării tipului de investiţii 

- investiţii ce includ construcţii montaj 

- investiţii fără construcţii montaj 

Max 25 

3. 
Proiecte ce se desfăşoară în mai multe localităţi din 

cadrul GAL 

- proiecte ce se desfăşoară în cel puţin 3 localităţi 

- proiecte ce se desfăşoară pe raza a 2 localităţi 

- proiecte ce se desfăşoară pe raza unei singure 

localităţi 

Max 25 

4. 
Criteriul prioritizării după numărul de beneficiari: 

- sub 1000 de beneficiari 

- între 1000-2000 

- peste 2000 

Max 25 
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- loc de muncă 

1 proiecte 

13.969 Euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de locuri de muncă create 

Număr de proiecte realizate 

Cheltuială publică totală 

Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite 2000 

persoane 


