Denumire Masură

Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic şi protejarea
moştenirii naturale, culturale şi istorice din spaţiul LEADER a GAL
Ceahlău, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului
Codul Măsurii
M5 / 6B
Tipul Măsurii
x Investiţii Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a Măsurii
Teritoriul Grupului de Acţiune Locală Ceahlău, alcătuit în cea mai mare parte din formaţiuni
muntoase ale Carpaţilor Orientali (dintre acestea detaşându-se Masivul Ceahlău, cel mai
impresionant şi impunător masiv), care prin frumuseţea deosebită a peisajului oferit, conferă
zonei statutul de zonă turistică importantă a judeţului Neamţ.
Prezenţă vie în folclorul local, înconjurat de o aureolă magico-mitologică, masivul Ceahlău, se
reflectă distinct şi în paginile de literatură, respectiv, operele artiştilor plastici, ca de altfel
întreg ţinutul Neamţului.
Conform analizei SWOT, punctele tari identificate sunt date atât de diversitatea peisajului, a
zonelor cu valoare naturală ridicată, a ariilor naturale protejate, dar şi de bogăţia tradiţiilor,
obiceiurilor, patrimoniului cultural şi istoric păstrat încă din sec. XV.
Obiectivul general al măsurii este: Creşterea atractivităţii microregiunii Ceahlău prin dezvoltarea
şi promovarea ofertei turistice şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul LEADER în
vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor turistice prin includerea de repere culturale şi
istorice, ale unei destinații sau moşteniri cultural-istorice de pe teritoriul GAL Ceahlău .
2. Îmbunătăţirea turismului regional prin conservarea şi promovarea tradiţiilor, meșteșugurilor şi
obiceiurilor locale.
Obiectivele de
Obiectivul 3 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
dezvoltare rurală
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de
(conform Reg. UE
locuri de muncă
1305/2013, art. 40
Obiectivele specifice ale Obiectivul general al Măsurii este: Creşterea atractivităţii
Măsurii
microregiunii CEAHLĂU prin dezvoltarea şi promovarea ofertei
turistice şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul
LEADER în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor turistice prin includerea
de repere culturale şi istorice, ale unei destinații sau moșteniri
cultural-istorice de pe teritoriul GAL Ceahlău .
2. Îmbunătăţirea turismului regional prin conservarea şi promovarea
tradiţiilor, meșteșugurilor şi obiceiurilor locale.
Contribuţia la
P6: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
Prioritatea/priorităţile
economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de
prevăzute la art. 5 din
locuri de muncă.
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
Masura corespunde obiectivelor art 20 din Reg. 1305/2013
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
de intervenţie Măsurii
19.2
Contribuţia la
Mediu, climă şi inovare

obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
alte măsuri din SDL
Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL

Valoarea adaugată a
măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

M 1/6B Încurajarea micilor întreprinzatori din teritoriul LEADER din
GAL Ceahlău;
M 2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de
bază în comunitatile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării
microregiunii Ceahlău;
M 3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului
la servicii sociale de bază pentru populaţia din microregiunea Ceahlău
(Centre comunitare multifuncţionale);
M 4/6B Promovarea incluziunii comunităţii rrome din microregiunea
Ceahlău prin educaţie;
M 6/6C Investiţii în infrastructura de bandă largă în microregiunea
Ceahlău.
M10/6B Imbunătăţirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice şi în sectorul privat din microregiunea Ceahlău
Valoarea adaugată a măsurii este generată de următoarele:
1. Caracterul inovator al măsurii - vor fi finanţate cu prioritate
proiecte prin care sunt prevăzute investiţii în turismul cultural şi
cultural cognitiv prin includerea reperelor culturale şi istorice, ale
unei destinaţii sau moşteniri cultural-istorice de pe teritoriul GAL
Ceahlău, sau de promovare a valorilor şi stilul de viaţă al populaţiei
locale, artele, meştesugurile, tradiţiile şi obiceiurile populaţiei locale,
realizate în parteneriate public -private şi care să acopere mai multe
localităţi din GAL Ceahlău.
În acest context, impactul generat de aceste investiţii la nivelul
teritoriului va fi creşterea numărului de turişti şi orientarea lor către
destinaţii cu o puternică încărcătură istorică şi culturală. Din analiza
pieţei turistice a zonei, se constată, ca deşi există o infrastructură cu
funcţiuni de cazare relativ dezvoltată, sectorul turistic se confruntă
cu o problemă în ceea ce priveşte infrastructura de agrement şi
valorificarea patrimoniului cultural material şi imaterial al zonei.
2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii de la nivel local prin conservarea şi
valorificarea patrimoniului construit şi imaterial de pe teritoriul
microregiunii Ceahlău.
3. Îmbunătăţirea turismului regional prin dezvoltarea unui turism
cultural-istoric, prin absorbţia şi integrarea în turismul regional a
resurselor culturale şi istorice şi dezvoltarea pe aceasta bază a unui
brand regional de turism.
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ;
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ;
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 ;
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)

Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibile

Condiţii de eligibilitate

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013;
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 .
1.2 Legislaţia Naţională: cu incidenţă în domeniul cultural, economic
şi turistic.
Beneficiari direcţi:
Publici: UAT-uri, Insituţii de cult şi Aşezăminte culturale
Privati: Societăţi, ONG-uri
Populaţia locală, persoane active din microregiunea Ceahlău ce
activează în domeniul turismului, turişti, membrii ansambluri
folclorice.
Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45(4) şi art. 63 ale Reg. UE 1305/2013.
1. Pentru proiecte de Investiţii:
Renovarea/reabilitarea şi dotarea clădirilor/spaţiilor destinate
păstrării şi transmiterii de valori culturale, meştesuguri, tradiţii, etc..
Refuncţionalitatea de obiective/clădiri care păstrează caracteristicile
patrimoniului construit tradiţional autentic.
Realizarea de trasee de patrimoniu (turism cultural) axate pe
promovarea operelor de valoare şi a personalităţilor cultural-istorice
reprezentative microregiunii Ceahlău .
Tabere şi/sau centre de creaţie în vederea păstrării şi transmiterii de
valori culturale, meşteşuguri, tradiţii
2. Pentru proiecte de servicii:
Organizarea evenimentelor şi programelor bazate pe tradiţii populare,
valori culturale şi naturale cu scopul menţinerii tradiţiilor locale cu
valoare importantă în oferta turistică a zonei;
Organizare de târguri şi expoziţii în vederea stimulării creaţiilor
culturale tradiţionale locale.
Proiectul de investiții ce va cuprinde una din acțiunile descrise la
punctul 1 va fi combinat obligatoriu cu cel puțin una din acțiunile
eligibile de servicii prevăzute la pct. 2
Proiectele simple de servicii nu sunt eligibile!
Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor
care au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic;
TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil.
- Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău;
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor
eligibili;
- ONG să aibă sediul social sau secundar pe teritoriul GAL Ceahlău;
- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din tipurile de

acţiuni prevăzute prin măsură;
- Proiectul de investiții ce va cuprinde una din acțiunile descrise la
punctul 1 va fi combinat, obligatoriu, cu cel puțin una din acțiunile
eligibile de servicii prevăzute la punctul 2.
Proiectele simple de servicii nu sunt eligibile !

Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Îndicatori de
monitorizare

-Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa
investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată cu
precizarea sursei de finantare;
- Solicitantul nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de
venituri din utilizarea obiectivului de patrimoniu restaurat/ protejat/
conservat şi a facilităţilor construite – după caz, în afara activităţilor
pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de
utilizare a acestora către terţe părţi.
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele
SAPARD/FEADR;
- Solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni,
dacă este reziliat din proprie iniţiativă, sau 24 de luni dacă este
reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale
şi nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, pâna la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată
- Proiecte care se adresează copiilor proveniţi din grupuri
dezavantajate (familii sărace, comunităţi rromi);
- Proiecte ce vizează realizarea unui produs turistic specific comun
microregiunii Ceahlău ;
- Punerea în valoare a investiţiilor realizate, prin promovarea acestora
prin intermediul Centrelor de Informare Turistică de pe teritoriul GAL.
- Proiecte care creează minim un loc de muncă.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru investitii negeneratoare de venituri si nu
va depasi 141.645,38 euro/proiect.
Pentru investitiile generatoare de venituri, intensitatea sprijinului
public nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile si
nu va depasi 141.645,38 euro/proiect.
Număr locuri de muncă create;
Număr de persoane beneficiare în mod direct de servicii/infrastructuri
imbunătăţite.

