
FIȘA MĂSURII 
 
Denumirea măsurii: Investiții non-productive în accesibilizarea și conservarea 
biodiversității în zone  Natura 2000 și a peisajelor europene 
 
CODUL Măsurii:  Măsura  M5  / 4A 
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  
 
Măsura va contribui la realizarea obiectivelor agricole, de mediu și climat asumate 
prin Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020.  
 
Conform analizei diagnostic, teritoriul GAL Mara - Gutâi are toate cele 14 UAT-uri 
componente cuprinse în zone Natura 2000 pentru protecția habitatelor și a 
speciilor de interes comunitar. Ariile protejate interes european din teritoriu 
totalizează 204,08 km2 și reprezintă 23,13% din totalul teritoriului GAL, care este 
882,2 km2. Din perspectiva utilizării terenurilor, majoritatea habitatelor de 
importanță comunitară protejate se incadrează la categoria pajiștilor naturale 
bogate în specii, clasificate totodată ca terenuri HNV și a habitatelor forestiere cu 
rol de protecție din perspectiva fixării solului, protecție pentru resurse de apă, 
diversitatea compoziției de specii de arbori și vegetație de sol.   
  
Infrastructura eco-protectivă ușoară de genul trasee /poteci marcate, dotate cu 
indicatoare de ghidare și panouri interpretative, va asigura și va ghida accesul 
uman la obiectivele naturale de interes astfel încât speciile și habitatele protejate 
să poată fi observate, dar starea de conservare ale acestora să nu fie afectată (ex. 
evitarea zonelor de cuibărit, evitarea călcării/distrugerii plantelor protejate). 
Această măsură va facilita inclusiv monitorizarea speciilor și habitatelor de interes 
conservativ prin dotarea actorilor implicați în managementul teritoriilor Natura 
2000 cu echipamente de observare și monitorizare, facilitând adaptarea din timp a 
măsurilor de intervenție necesare păstrării stării de conservare favorabile pentru 
acestea.   
 
Finanțarea investitiilor în cadrul acestei măsuri va crește valoarea de utilitate 
publică a zonelor Natura 2000 și/sau a altor sisteme de înaltă valoare naturală 
precum zone HNV, păduri cu valoare ridicată de conservare, păduri qvasivirgine, 
elemente peisagistice de importanță națională/europeană.  
 
Ea va facilita totodată dezvoltarea activităților economice legate de patrimoniul 
natural, promovarea utilizării durabile a resurselor naturale și stimularea 
sectorului turistic. 
 
Infrastructura ușoară șă informații actualizate privind biodiversitatea va contribui 
la dezvoltarea turismului durabil cu caracteristicile sale de bază: produs specific la 



nivel local, proprietate și forța de muncă locală, legăturile de afaceri locale - 
stimularea economiei locale prin atragerea turiștilor, impact negativ limitat asupra 
mediului. 
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: ii) Asigurarea gestionării durabile a resurselor 
naturale și combaterea schimbărilor climatice (Regulament UE nr. 1305/2013 
articol 17,  d.) 
 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  
- incurajarea utilizării responsabile de către vizitatori a siturilor Natura 2000 și 
realizarea scopurilor Strategiei de Dezvoltare Locală. 
- promovarea utilizării durabile a resurselor naturale și stimularea sectorului 
turistic 
- creșterea valorii de utilitate publică a zonelor Natura 2000 și/sau a altor sisteme 
de înaltă valoare naturală 
 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013  
P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 
silvicultură 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 17, alin. d, 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 naturale sau cu alte 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: 
inovare, mediu si clima  
 
Mediu și climă  
Investițiile în infrastructură în zone Natura 2000 contribuie la o buna înţelegere a 
asumării angajamentelor de mediu și la dezvoltarea durabilă a comunităților din 
teritoriu. 
 
Inovare 
Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii și monitorizării speciilor în zone Natura 
2000 este esenţial pentru dezvoltarea economică responsabilă a zonelor rurale. O 
infrastructură îmbunătățită facilitează acesul în zonele naturale valoroase, 
facilitează o mai bună înțelegere a imporatanței capitalului natural ocrotit, atrage 
turiștii în zonă, permite afacerilor din domeniul turismului și a producătorilor 
agricoli (produse cu specific local, produse tradiționale, produse din zone HNV)  
din teritoriul Mara-Gutâi să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi 
inovator. De asemenea, existenţa unei infrastructuri interpretative funcţionale 
permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi 
şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonă. 
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
M7/6A   Dezvoltarea micilor afaceri și a turismului  



M9/6B Renovarea, dezvoltarea localităților, servicii de bază pentru economia şi 
populația localã şi punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii: 
Valoarea adăugată a măsurii vine din modul de abordare, care promovează 
colaborarea între factorii locali și elaborarea de proiecte integrate într-o zonă în 
care conservarea naturii și utilizarea terenului se combină în mod durabil, cum ar 
fi imbunătățirea valorii siturilor Natura 2000 prin ecoturism sau prin marketingul 
produselor locale durabile. 
 
 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. 
(UE) nr. 1407/2013 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 
Beneficiari direcţi:  

 Entități publice: autorităţi publice locale  
 ONG-uri 
 Parteneriate public-private 

 
Beneficiari indirecţi: 

 populația locală 
 întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în domeniul turismului în 

teritoriu 
 micii producători din teritoriu: produse locale/tradiționale, suveniruri, 

obiecte meșteșugărești  
 ONG-uri din 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: 
Acţiuni eligibile: 

 Înființarea și/sau extinderea rețelei de trasee marcate ce accesează siturile 
Natura 2000 si /sau arii naturale protejate de interes național  

 Înființarea și/sau extinderea infrastructurii interpretative care contribuie la 
conștientizare și conservarea biodiversității 

 Achiziția de echipamente de monitorizare și observare a habitatelor și a 
speciilor de interes conservativ  

 
Investiții în active necorporale: 

 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea 
de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita 
valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și 
consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și 
de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din 



totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - 
montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd o simplă achiziție. 

 
Acţiuni neeligibile: 

 Cumpărarea de teren si/sau de imobile 
 Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor care au 

ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic 
 

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 va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, 

dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 
vigoare; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 

 
 
8. Criterii de selecție: 

 Proiecte realizate în parteneriat; 
 Proiecte cu impact micro-regional;  
 Proiecte care contribuie la conservarea obiectivelor de patrimoniu natural; 
 Mediu: proiectul păstrează și valorifică patrimoniul natural, proiectul 

promovează accesarea zonelor cu biodiversitate crescută prin mijloace 
nemotorizate - contribuția la reducerea emisiilor de carbon 

 
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea 
în vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 
tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și 
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.  
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 
 
Valoarea proiectelor poate fi de minim 5.000 Euro, valoarea maximã va fi de 
46.939 Euro  
În funcţie de alocarea disponibilã pe Mãsurã, suma maximã va fi publicatã în Apelul 
de selecţie proiecte. 
 
10. Indicatori de monitorizare  
Număr de beneficiarisprijiniți 
Suprafața totală (ha) de sisteme de înaltă valoare naturală (agricola, forestieră) 
care beneficiează de conservare și accesibilizare prin investiție 
 


