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PARTEA A IV-A -  PREZENTAREA MĂSURILOR 
 
 

Planul de finanţare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare  a Microregiunii CLISURA 
DUNĂRII / Planului de Dezvoltare Locală 

 
 

Finanţarea în cadrul GAL va fi realizată pe programe.  
Fiecare program va avea o alocare financiară distinctă din Axa 4 LEADER. 

Asociaţia GAL Clisura Dunării – propune implementarea Strategiei LEADER a Teritoriului prin 10 
programe de finanţare adaptate Strategiei de dezvoltare a MICROREGIUNII Clisura Dunării 

 
 

Descriere generală. 

Planul de Finanţare al GAL Clisura Dunării are în vedere următoarele aspecte legate: 

- Integrarea măsurilor din strategie cu oportunităţile de finanţare – Planul de măsuri 
integrează acţiuni cu finanţare din programele Europene – în special pentru Dezvoltarea 
resurselor umane din regiune şi cooperarea transfrontalieră, dar şi pentru dezvoltarea 
infrastructurii mari din regiune şi protecţia mediului; 

- INOVAREA – este prezentă în evaluarea tehnică realizată la nivel local – INOVAREA este un 
criteriu important de evaluare a proiectelor, în adaptarea măsurilor din PNDR la specificul local, în 
activitatea de management al GAL-ului – folosirea PMP Planului de Management al Programului 
şi a instrumentului on-line de management zilnic. Studiul privind impactul LEADER la nivelul 
Teriotriului – ca element novator pentru planificarea, monitorizarea si evalaurea dezvoltării;  

- COOPERAREA şi Parteneriatul – evidenţiată prin: finanţarea măsurii 421 - cu 3 proiecte, 
parteneriatele depuse la dosar care arată oportunitatea implicării în alte proiecte de parteneriat, 
includerea PARTENERIATULUI ca modalitate de implementare a proiectelor – este criteriu de 
evaluare locală din grila de evalaurea a proiectelor. Preconizăm că minim 60% dintre proiecte vor 
avea ca beneficiari grupuri de producători sau vor fi derulate în parteneriat.  

- Integrarea măsurilor din PNDR – planul de finanţare, abordarea integrată a măsurilor din PNDR 
din două perspective diferite: presupune finanţarea a 7 măsuri din PNDR; propune o INOVARE 
faţă de finanţarea pe axe din PNDR – propune proiectele integrate pe 2 măsuri din PNDR – 
Măsurile 131 şi 313 – vor fi lansate concomitent şi vor permite aplicarea cu proiecte integrate – 
pentru activităţi din ambele măsuri; 

- Accentul pe sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă – fermele de subzistenţă vor fi sprijinite în 
cadrul a 2 Programe de finanţare propuse – în medie intenţia este de a sprijini 33 ferme de 

subzistenţă, atât prin măsura dedicată fermelor de semisubzistență cât si prin celelalte măsuri 

destinate agroturismului sau dezvăltării gospodăriilor agricole locale; 
- Accentul pe implicarea tinerilor în activităţi agricole şi non-agricole la nivelul microregiunii – 

prin măsura adresată instalării tinerilor fermieri, dar şi prin precizările de la fiecare program şi din 
grila locală de punctaj, care favorizează proiectele depuse de tineri – minim de 40% dintre 

beneficiarii Planului de Dezvoltare locală și proiecctelor finanțate prin PDL vor fi tineri – 

persoane sub 40 de ani; 

- Accentul pe problemele de mediu – Protectia mediului natural și conservarea patrimoniului 

cultural sunt obiective orizontale ale Planului de dezvoltare locală – fiecară program de finanțare 
are prevăzute măsuri în acest sens. De asemenea, am prevăzut un criteriu local de selecţie – 
abordarea problemelor de mediu. Minim 50% dintre proiectele finanţate vor viza cel puţin o 
problemă de mediu; 
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Prezentarea programelor 
PROGRAMUL 1 
 
 
Titlul programului: Sprijinirea dezvoltării şi certificării produselor locale – prin acest program se 
va sprijini dezvoltarea de noi produse locale (cu specific pe produsele agricole şi meşteşugăreşti) 
şi certificarea acestor produse. 
 
Descrierea programului de finanţare.  
Programul se adresează Axei 3 din PNDR atingând Obiectivul general al Măsurii - Creşterea valorii 
adăugate în activităţi de turism şi a Obiectivului specific - Dezvoltarea sistemelor de informare şi 
promovare turistică,  prin acţiunea principală prevăzută - Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor 
turistice legate de turismul rural.  
 
Acţiunea propune ca inovare – promovarea consumului de produse locale atât propriu cât şi în activitatea 
turistică - în rândul furnizorilor de servicii turistice la nivel local.  
Programul va fi un program cu aplicare permanentă (on-going) şi se va adresa acţiunilor de interes public 
pentru promovarea şi certificarea produselor locale specifice regiunii.  

 

Masura 313 Incurajarea activităţilor turistice 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

NR Acţiuni / Proiecte Descriere acţiune / proiect 

1 Campanii de promovare 
„consum produse 
locale”  

Sprijinirea campaniilor  de promovare a consumului de produse 
locale, campanii organizate la nivel local sau la nivelul unei regiuni, 
la nivel general sau pentru produse specifice; 

2 Realizarea de cataloage 
pentru produsele locale  

Catalog care să descrie si să prezinte toate produsele specifice 
regiunii – cu descrierea acestora şi prezentarea caracteristicilor 
specifice acestor produse; 

3 Promovarea produselor 
locale în cadrul 
pensiunilor din regiune 

Încurajarea pensiunilor să folosească produse locale, să dezvolte 
puncte de prezentare şi să desfacă  produsele locale în cadrul 
pensiunilor. Produsele locale au în vedere produsele alimentare şi 
nealimentare. 

4 Realizarea de târguri şi 
de expoziţii de produse 
locale la evenimente.  

Sprijinirea iniţierii şi dezvoltării târgurilor care să promoveze 
produsele locale şi a expoziţiilor cu produsele locale; Proiecte care 

integreaza masuri de protecția mediului în jurul târgurilor și piețelor 

locale. 

5 Înregistrarea produselor 
cu marca Clisura Dunării  

Marcs/Brandul Clisura Dunării – înregistrarea până în 2013 a cel 
puţin 5 produse locale cu marca Clisura Dunării. 

 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Publici: comune, instituţii publice; Privaţi: asociaţii, agricultori, întreprinderi 
Evaluarea numarului: număr minim beneficiari - 2 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanţă, materiale 
de promovare 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională):50% - 100%) 

Nr. de 
proiecte 

prevazute 

Cost total 
mediu pe 
proiect 

Estimarea 
costului total 
pe Program 

Contribuţia 
FEADR - 
Program 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

2 20.000 142.800 114.240 28.560 0 
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Perioada în care va fi deschis programul  
pentru finanţare 

Permanent – până la finalizarea 
fondurilor alocate 

 
 
PROGRAMUL 2  
 
Titlul programului: Implicarea tinerilor în agricultură – prin dezvoltarea microfermelor, în special a 
fermelor bazate pe plantaţii şi produse agricole specifice regiunii. 
 
Descrierea programului de finanţare.  
Programul răspunde nevoii de a atrage şi stabili tineri în regiune şi de a împrospăta forţa de muncă 
implicată în agricultură; se adresează măsurilor specifice Axei 1 din PNDR – 112. 
 
Valoarea adăugată a programului constă în următoarele: se adresează instalării tinerilor fermieri şi 
fermelor de subzistenţă, integrează mai multe măsuri de pe axa 1.   
Programul va fi lansat în 2 runde în 2013 şi 2014. 
 

Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Creşterea numărului de tineri agricultori care devin pentru prima oară şefi de exploataţii şi încurajarea 
tinerilor fermieri de a realiza investiţii. Intenţia intervenţei este de a creşte numărul de ferme de semi-
subzistenţă preluate şi exploatate de tinerii din Microregiune.  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Intervenţiile finanţate prin Masura 112 vizează următoarele tipuri de proiecte şi activităţi: Îmbunătăţirea 
managementului exploataţiei agricole; Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 
Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-
condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinară; Dezvoltarea sistemelor de 

colectarea produselor agricole, forestiere şi plantelor medicinale; Integrarea exploatației agricole în 
condițiile mediului natural existente și/sau folosirea resurselor naturale cat mai diversificate. 

Vor fi sprijinite ferme cu dimensiunea de 6-10 UDE 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari:  
Privaţi, (vor  fi precizate: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): tineri 
fermieri – care respectă criteriile de calificare prezentate în fişa măsurii din PNDR. 
 
Evaluarea numărului: număr mediu beneficiari - 9 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

Condiţia – creşterea exploataţiei cu minim 4 UDE 
Volumul sprijinului  
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie agricola 
cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste 
cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 40.000 de Euro/ exploatatie. 
 

 
 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu pe 
proiect 

Estimarea 
costului total 
pe Program 

Contribuţia 
FEADR - 
Program 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

9 30.000 264.000 211.200 52.800 0 

 
 
 

Perioada în care va fi deschis programul  
pentru finanţare 

Permanent – până la finalizarea 
fondurilor alocate 
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PROGRAMUL 3  
 
 
Titlul programului: Gospodăria agroturistică 

 
Descrierea programului:  
Programul răspunde nevoii la nivelul teritoriului de a sprijini baza de dezvoltare a agroturismului în 
regiune şi răspunde ambelor componente ale acestei nevoi: spaţii de cazare în agroturism şi ferme care 
să asigure produsele locale pentru turişti. Argumentul corelării măsurilor este dată de capacitatea redusă 
a gospodăriilor care au potenţial de cazare de a asigura resursele penru consumul turiştilor  în regim de 
microfermă. 
 
Valoarea adăugată a Programului este dată de faptul că programul se adresează fermelor de subzistenţă 
şi integrează cele 2 măsuri din PNDR. – 141 şi 313. Prin Program vor fi finanţate proiecte care se 
adresează în proporţie apropiată ambelor măsuri. Programul de finanţare va fi disponibil permanent (on-
going) până la finalizarea sumei alocate.  
 

Masura 313 Incurajarea activităţilor turistice 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

NR Acţiuni / Proiecte Descriere acţiune / proiect 

1 Dezvoltarea şi infiinţarea 
spaţiilor de cazare şi 
creşterea capacităţii de a 
asigura produse din 
gospodăria proprie  

Sprijin pentru înfiinţarea gospodăriilor agroturistice de către 
localnici – sprijin financiar pentru înfiinţarea spaţiilor de cazare în 
locuinţele proprii cu potenţial turistic.  
Sprijinul este corelat cu  - sprijinul acordat fermelor de semi-
subzistenţă care înfiinţează şi spaţii de cazare 

 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Privaţi: asociaţii agricole, agricultori, intreprinderi cu specific agricol 
Evaluarea numarului: număr minim beneficiari – 3 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile:  
- studii de fezabilitate 
- proiecte tehnice 
- consultanţă 
- materiale de promovare 

* Acţiuni materiale: Tip de acţiuni eligibile:  
- construcţii;  
- elemente de infrastructura turistică 
- echipamente specifice pentru turism/agroturism 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publică naţională): 70% 

 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu pe 
proiect 

Estimarea 
costului total 
pe Program 

Contribuţia 
FEADR - 
Program 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

3 100.000 413.280 229.824 57.456 126.000 

 

Perioada în care va fi deschis programul  
pentru finanţare 

Permanent – până la finalizarea fondurilor 
alocate 
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PROGRAMUL 4  
 
Titlul programului: Sprijinirea dezvoltării turismului – spaţiilor de cazare (altele decât cele în 
gospodăriile locuitorilor), produselor turistice locale, servicii specifice adresate turiştilor 
 
Descrierea programului: Programul se adresează nevoilor principale indetificate identificate în teritoriu 
(transformate în direcţie principală de dezvoltare) – turismul local. Valoarea adăugată a programului de 
finanţare este sprijinirea „spaţiilor de cazare lacustre”.  Programul va finanţa aproximativ 30% acţiuni de 
interes comunitar şi 70% acţiuni aducătoare de venit. Programul va fi deschis în 2 runde în 2012 şi 2013.  
 

Masura 313 Incurajarea activităţilor turistice 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică; Dezvoltarea sistemelor de 
informare şi promovare turistică; Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la 
zonele naturale de interes turistic. 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

NR Acţiuni / Proiecte Descriere acţiune / proiect 

1 Dezvoltarea şi infiinţarea 
de pensiuni  

Sprijin pentru infiinţarea pensiunilor noi şi dezvoltarea pensiunilor 
existente în regiune 

2 Dezvoltarea de zone de 
cazare pe suprafaţa apei 

Sprijinul proiectelor care construiesc spaţii de cazare lacustre sau alte 

spații care integreaza și protejează mediul natural; 

3 Dezvoltarea de produse 
şi pachete turistice  

Sprijin financiar privind studiile de oportunitate, înfiinţarea şi 
dezvoltarea pachetelor şi produselor turistice; facilitarea legăturii cu 
experţii implicaţi în dezvoltarea de produse şi pachete turistice; 

4 Sprijinirea dezvoltării 
infrastructurii mici pentru 
turism 

Construirea şi amenajarea de trasee, poteci de acces la obiective, 
puncte de belvedere pe trasee, peşteri, locuri de campare, trasee 
cicloturistice, porturi de agrement; Obiectivele de interes comun 
vor fi sprijinite prioritar acolo unde sunt dezvoltate în parteneriat 
public-privat (administrarea fiind preluată în domeniu privat); 

Implementarea sistemelor de colectare deșeuri pe trasee turistice sau 
a altor măsuri de protecție a mediului; 

5 Dezvoltarea ofertei de 
evenimente locale 

Organizarea de târguri periodice, sau târguri de promovare a unui 
produs specific – vor fi incurajate târgurile asociate cu alte evenimente 
de promovare  

6 Amenajarea punctelor de 
atracţie turistică 

Amenajarea de: peşteri, cascade, mori pe râuri, chei / canioane, 
trasee turistice, poduri naturale  şi a punctelor de belvedere pe 
traseele turistice; 

7 Dezvoltaea centrelor de 
tradiţii locale publice: 

Muzee locale,  muzee vii de tradiţii locale, ateliere de tradiţii locale; 
monumente naturale care pun în valoare legende locale etc. 

8 Spaţii de închiriere 
echipamente 

Spaţii în care vizitatorii să poată închiria echipemante / utilaje / 
accesorii. Vor fi încurajate spaţiile care angajează şi ghizi turistici.  

9 Spaţii pentru petrecerea 
timpului liber 

Amenajarea de spaţii pentru petrecerea timpului liber: Plaje, 
Ştranduri, Parcuri, terenuri de sport, cluburi / discoteci 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Publici: comune, instituţii publice; Privaţi: asociaţii, agricultori, întreprinderi 
Evaluarea numărului: număr minim beneficiari - 9 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile: studii de fezabilitate; proiecte tehnice; consultanţă; materiale 
de promovare 
* Acţiuni materiale: Tip de acţiuni eligibile: construcţii; elemente de infrastructura turistică, echipamente 
specifice pentru turism 

Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publică naţională): 70% - 100% 

Nr. de 
proiecte 

prevazute 

Cost total 
mediu pe 
proiect 

Estimarea 
costului total  

Contribuţia 
FEADR - 
Program 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

9 42.000 894000 571.200 142.800 180.000 
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Perioada în care va fi deschis programul  
pentru finanţare 

1. 1 august – 30 septembrie 2012 
2.  1 ianuarie – 28 februarie 2013 

 
 
PROGRAMUL  5 
 
 
Titlul Programului:  Promovarea şi informarea turistică privind regiunea – ca zona turistică unitară 
 
Descrierea Programului:  
PROGRAMUL se adresează unueia dintre direcţiile prioritare ale strategiei Microregiunii, propunându-şi 
să dezvolte capacitatea de promovare a microregiunii şi a forţei turistice a acesteia. Programul de 
finanţare va fi disponibil permanent (on-going) până la finalizarea sumei alocate.  
 

Masura 313 Incurajarea activităţilor turistice 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

NR Acţiuni / Proiecte Descriere acţiune / proiect 

1.  Birouri de informare 
turistică  

Infiinţarea de birouri de informare turistică in fiecare comunitate din 
regiune 

2.  Ofertă  turistică  Editarea unui ghid de Ofertă turistică a regiunii şi de materiale de 
promovare a obiectivelor şi evenimentelor locale.  

3.  Programe de promovare turistică a regiunii, a pachetelor turistice 

4.  Spaţii pentru expoziţii  Amenajarea spaţiilor publice pentru expoziţii pentru produse 
tradiţionale locale.  

5.  Participarea şi reprezentarea regiunii la târguri de turism şi evenimente naţionale şi 
internaţionale 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Publici: comune, instituţii publice; Privaţi: asociaţii; 
Evaluarea numărului: număr minim beneficiari - 1 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile: studii de fezabilitate; consultanţă; materiale de promovare 
* Acţiuni materiale: Tip de acţiuni eligibile: construcţii; elemente de infrastructura turistică, echipamente 
specifice pentru turism 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publică naţională): 100% 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu pe 
proiect 

Estimarea 
costului total  

Contribuţia 
FEADR - 
Program 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribu
ţia 

privată 

1 25000 171.360 137.088 34.272 0 

 

Perioada în care va fi deschis programul  
pentru finanţare 

Permanent – până la finalizarea 
fondurilor alocate 

 
 
PROGRAMUL  6 
 
 
Titlul Programului: Valorificarea şi dezvoltarea potenţialului local 
 
Descrierea programului:  
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Programul răspunde unei nevoi locale importante – protejarea şi punerea în valoare a vestigiilor locale şi 
a patrimoniului local şi modernizarea zonelor de interes public. Valoarea adaugată a programului este 
dată de realizarea studiilor de patrimoniu şi a planurilor peisagistice privind integrarea vestigiilor culturale 
locale şi a patrimoniului peisagistic al zonei.  Programul se va lansa în 2 perioade în 2012 şi 2013.  
 

Masura 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală; Protejarea mediului natural al 
zonei; Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural. 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

NR Acţiuni / 
Proiecte  

Descriere acţiune / proiect 

1 Planuri 
peisagistice  

Sprijin pentru realizarea de planuri peisagistice: documente strategice la 
nivel regional sau planuri locale şi zonale. Aceste planuri se vor referi strict 
la integrarea vestigiilor culturale locale şi a patrimoniului natural al zonei.  

2 Vestigii locale Refacerea cetăţilor şi aşezărilor istorice locale - şi a  structurilor de acces la 
acestea 

3 Site-uri de 
patrimoniu natural 
şi cultural 

Studii privind inventarierea şi declararea site-urilor de patrimoniu cultural şi 
natural; Renovarea site-urilor de patrimoniu cultural – mai ales a 
infrastructurii de acces la acestea 

4 Utilităţi şi 
modernizare 
locală 

Spaţii de parcare, baze sportive şi spaţii de agrement, Amenajarea 
centrului civic al localităţilor, Amenajare şi dotare spaţii culturale (cămine 
culturale), Lucrări de infrastructură mică, Centre sociale (acreditare de 
servicii sociale) 
Mica infrastructură socială (şcoli – alei spre şcoală), Informatizarea 
bibliotecii orăşeneşti, etc. 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Publici: comune, instituţii publice; Privaţi: asociaţii 
Evaluarea numărului: număr minim beneficiari – 7 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanţă 
* Acţiuni materiale: Tip de acţiuni eligibile: construcţii, elemente de infrastructură,  echipamente de 
infrastructură socială şi edilitară, staţii de transport în comun, parcări, parcuri, spaţii verzi, locuri de joacă, 
spaţii de recreere, baze sportive. 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100% 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe masură 

Contribuţia 
FEADR - masura 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

7 100.000 621.400 497.120 124.280 0 

 

Perioada în care va fi deschis programul  
pentru finanţare 

1 iunie – 30 noiembrie  2012 
1 iunie – 31 august 2013 

 
 
PROGRAMUL 7 
 
Titlul programului: Sprijinirea microîntreprinderilor din mediul rural în vederea diversificării 
economiei locale şi oferirea de posibilităţi alternative tinerilor. 
 
Descrierea programului:  
Programul se adresează înfiinţării microîntreprinderilor cu specific privind prelucrarea, procesarea, 
distribuirea produselor locale şi pentru asigurarea serviciilor complementare a turismului. Valoarea 
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adăugată a programului este dată de faptul că se adresează tinerilor care vor înfiinţa microîntreprinderi. 
Va implica 2 runde de finanţare în 2012 şi 2013 
 

Masura 312 Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Crearea de microîntreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în spaţiul 
rural;   Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei; Încurajarea 
activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale; Reducerea gradului de dependenţă faţă de 

agricultură; Sprijinirea microintreprinderilor care pun accent crescut pe protecția și conservarea 

mediului. 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

NR  Acţiuni / Proiecte  Descriere acţiune / proiect 

1 Afaceri în producţie şi servicii Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei şi 
serviciilor 

2 Consultanţă, parteneriat şi 
Incubare pentru afaceri 

Iniţierea şi dezvoltarea firmelor de consultanţă pentru afaceri,  
Parteneriatul pentru consultanţă financiară, juridică şi în afaceri 
Infiinţarea şi dezvoltarea incubatoarelor de afaceri pentru 
microîntreprinderi;  

3 Infiinţarea 
microîntreprinderilor 

Prelucrarea şi valorificarea produselor locale, altele decât cele 
agricole 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Privaţi:  asociaţii, agricultori, întreprinderi 
Evaluarea numărului: număr minim beneficiari - 8 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanţă 
* Acţiuni materiale: Tip de acţiuni eligibile: construcţii, instalatii,  utilaje si mijloace de producţie, mijloace 
de transport 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională): 70% 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe masură 

Contribuţia 
FEADR - 
masura 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

8 56.125 449.000 251.328 62.832 134.840 

 

Perioada în care va fi deschis programul  
pentru finanţare 

1 august – 30 septembrie 2012 
01 Ianuarie – 28 Februarie 2013 

 
 
PROGRAMUL 8 
 
Titlul programului: Asocierea producătorilor locali. 
 
Descrierea programului:  
Programul se adresează costituirii grupurilor de producători locali. Valoarea adăugată a programului este 
că se aderesează ca dimensiune – potenţialului local 
 

Masura 142 Infiinţarea grupurilor de producători 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Creşterea numărului de grupuri de producători sprijinite pentru înfiinţare şi funcţionare administrativă şi 
creşterea veniturilor prin îmbunătăţirea capacităţii tehnice şi de management a membrilor acestora. 

Implicarea grupurilor de producători în acțiuni de protejare a patrimoniului local si a mediului natural al 
zonei. 
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Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Interventiile finanţate prin Masura 142 vizează următoarele tipuri de proiecte si activităţi: Organizarea de 

grupuri de producători în producţii specializate şi pentru culturi naturale, Realizarea de pieţe 
locale/târguri, 
Înfiinţarea unui târg de produse agricole 

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Privaţi: asociaţii, agricultori, întreprinderi, grupuri de producători 
Evaluarea numărului: număr minim beneficiari - 1 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile: studii de fezabilitate, salarii, proiecte tehnice, consultanţă, 
campanii de marketing si promovare, 
* Acţiuni materiale: Tip de acţiuni eligibile: echipamente de birou, consumabile, promoţionale 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100% 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe masură 

Contribuţia 
FEADR - 
masura 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

1 5.000 5.000 4.000 1.000 0 

 

Perioada în care va fi deschis programul  
pentru finanţare 

Permanent – până la finalizarea 
fondurilor alocate 

 
Programul  9 
 
Titlul programului: Participarea la programe de cooperare  
 
Descrierea Programului:  
GAL Clisura Dunării a iniţiat pe parcursul formării sale relaţii de Parteneriat atât cu structuri GAL din ţară 
şi din străinătate, dar şi cu alte structuri asociative implicate în dezvoltare rurală – mai ales din Regiunea 
Dunării. Pe parcursul implementării Strategiei de dezvoltare la nivelul Teritoriului / Microregiunii – 
Administraţia GAL va pune un accent deosebit pe parteneriatele dezvoltate cu aceste structuri – şi va 
implementa cel puţin un proiect de cooperare în fiecare an de funcţionare pe perioada 2012 – 2013. 
 

Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare 

 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proeicte de cooperare  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Intervenţiile finanţate prin Măsura 421 vizează următoarele tipuri de proiecte şi activităţi: Formare şi 
schimb de experienţă ; schimburi de experienţă cu alte teritorii LEADER din ţară şi Uniunea Europeană ;  
schimburi cu alte strucutri asociative din Europa  

 
Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: Publici: comune, instituţii publice; Privaţi: asociaţii, agricultori, întreprinderi, GAL 
 
Evaluarea numărului: număr minim beneficiari - 2 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

* Acţiuni imateriale: Tip de acţiuni eligibile: schimburi de tineret, proiecte de democraţie participativă,  
cursuri de formare profesională, schimburi de experienţă şi vizite de studiu cu alte teritorii LEADER la 

nivel naţional şi European, acțiuni comune pentru protejare mediului natural și a a ptrimoniului cultural. 

* Acţiuni materiale: Tip de acţiuni eligibile:  centre culturale de tineret,  incubatoare de afaceri, centre de 
consultanţă şi formare profesională, 

 
Finanţare: Ajutor public (FEADR + contributie publică naţională): 100% 
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Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu pe 
proiect 

Estimarea 
costului total 
pe Program 

Contribuţia 
FEADR - 
Program 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

2 15.000 30.000 24.000 6.000 0 

 
 

Perioada în care va fi deschis programul  
pentru finanţare 

Permanent – până la finalizarea 
fondurilor alocate 

 
 
 
Programul de Asistenţă tehnică. 
 
Asigurată din Axa 4 – Măsura 431.2 – Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea 
teritoriului.  
 
Animarea teritoriului - Acţiuni de informare şi promovare 4% din bugetul FEADR al GAL 
 

Nr. Măsura Activităţi eligibile în cadrul programului de 
finanţare 

Alocarea 
financiară pe 

măsură 

1.  Realizarea 
documentelor privind 
programul de finanţare 

Realizarea documentelor privind programul de 
finanţare: fişele fiecărui program, descrierea 
procedurilor de aplicaţie 

Axa 4 – Măsura 
431.2 – 
Funcţionarea 
GAL, 
dobândirea de 
competenţe şi 
animarea 
teritoriului 
 
Alocare: 
77.220 EUR 

2.  Consultarea cetăţenilor Consultarea cetăţenilor privind aplicarea măsurilor 
de finanţare,  procedurile de aplicare, fişele 
programelor 

3.  Informarea posibililor 
beneficiari ai 
programelor  

Realizarea unei reţele de beneficiari în teritoriu - şi 
folosirea unui instrument de comunicare în reţea – 
pe pagina web a GAL-ului 

4.  Promovarea 
programelor LEADER 

Promovarea programelor finanţate din PNDR Axa 4 
LEADER 

5.  Pagina web  Realizarea paginii web a GAL-ului – dezvoltarea si 
updatarea acesteia cu informaţii noi legate de GAL 
şi activitatea acestuia. 

6.  Promovarea măsurilor 
PNDR  şi a programelor 
cu finanţare Europeană 

Promovarea programelor finanţate din PNDR sau 
alte programe Europene care să o sprijine la 
implementarea Strategiei Microregiunii 

7.  Formarea beneficiarilor Formarea beneficiarilor privind completarea cererii 
de finanţare şi consultanţă privind întocmirea 
acesteia 

8.  Consultanţă pentru 
beneficiari 

Consultanţă pentru beneficiari pentru întocmirea 
cererilor proiectelor 

9.  Promovarea obiectivelor 
generale vizate 

Deluarea de acțiuni de promovare și sprijin pentru 

acțiunile legate de protecția mediului natural și a 

patrimoniului cutural. 

 
 
Animarea  teritoriului Asigurată din Axa 4 – Măsura 431.2 – Funcţionarea GAL, dobândirea de 
competenţe şi animarea teritoriului.  
Alocarea financiară totală va fi de 12% din bugetul FEADR al GAL. 
 
Animarea teritoriului – Formarea managerilor de proiecte şi implementarea unui sistem 
organizaţional de management  
 

Nr. Măsura Activităţi eligibile în cadrul programului de finanţare 

1.  Instruirea managerilor de Curs de instruire certificat pentru managerii de proiecte 
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proiecte 

2.  Instruirea Comitetului de 
evaluare 

Curs iniţial şi cursuri periodice în care vor fi implicaţi membrii 
Comitetului de evalaure (inclusiv managerii şi experţii implicaţi în 
evaluarea tehnică) 

3.  Sistem de management 
organizaţional 

Implementarea unui sistem de management la nivelul GAL-ului 

 
MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL/INSTITUŢIONAL  AL GAL-ULUI 
 
 Management organizaţional 
 Realizarea de parteneriate pentru dezvoltarea zonală 
 Promovarea în rândul membrilor şi altor organizaţii din teritoriu sau din exterior – a 

realizării de proiecte pentru realizarea măsurilor din strategia de dezvoltare a teritoriului  
 
Managementul Organizaţional 
 

Nr. Măsura Activităţi eligibile în cadrul programului de finanţare 

1.  Managementul 
resurselor umane 

Realizarea instrumentelor necesare managementului resurselor umane ale 
GAL-ului 

2.  Managementul 
financiar 

Planificarea financiară şi evidenţa execuţiilor finaciare 

3.  Managementul 
informaţiilor 

Realizarea unui plan de comunicare cu beneficiarii şi partenerii 

4.  Monitorizarea 
programelor şi a 
relaţiei cu 
beneficiarii 

Inregistrări curente privind: programele anunţate spre finanţare; proiectele 
aplicate la GAL; proiectele selectate de GAL ; proiectele finanţate de AM / 
CRPDRP; Evidenţa plăţilor în cadrul proiectelor GAL-ului. Toată procedura 
de monitorizare se va realiza cu ajutorul unui instrument on-line de 
monitorizare a proiectelor. 

 
Animarea teritoriului – Facilitarea depunerii proiectelor 
 

Nr. Măsura Activităţi eligibile în cadrul programului de finanţare 

4.  Identificarea 
beneficiarilor 

Identificarea posibililor beneficiari pentru fiecare Program de finanţare 

5.  Instruirea beneficiarilor Instruirea beneficiarilor privind dezvoltarea Cererii de finanţare pentru 
GAL 

6.  Consultanţă pentru 
beneficiari 

Asigurarea consultanţei pentru pregătirea proiectelor depuse spre 
finanţare - la liniile de finanţare lansate pe programe  / şi pentru 
proiectele depuse la celelalte axe din PNDR.  

7.  Facilitarea relaţiei cu 
APDRP/CRPDRP 

Crearea legăturilor dintre Beneficiar şi Organismul de ... şi sprijin 
pentru menţinerea acestei legături 

 
Animarea teritoriului - Realizarea de parteneriate pentru dezvoltarea zonei 
 

Nr. Măsura Activităţi eligibile in cadrul programului de finanţare 

5.  Birouri de creditare Parteneriate pentru înfiintarea de birouri regionale de creditare pentru 
afaceri şi proiecte 

6.  Programe de mediu Parteneriat pentru protecţia mediului în regiune şi pentru realizarea de 
proiecte de educaţie ecologică privind Sit-ul NATURA 2000.  

7.  Programe de dezvoltare 
economică 

Parteneriatul pentru programe de dezvoltare economică 

 
Animarea teritoriului - Promovarea dezvoltării de proiecte pe alte programe de finanţare 
 

Nr. Măsura 

1.  Organizarea de întâlniri cu posibili beneficiari ai finanţărilor din alte programe Operaţionale  

2.  Invitara responsabilior pentru diverse programe operaţionale pentru a organiza seminarii în 
regiune. 
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3.  Promovarea în rândul beneficiarilor a termenelor si condiţiilor de de punere a programelor de 
finanţare unde se poate aplica pentru realizarea de măsuri din Strategia Microregiunii.  

 
Tabel centralizator privind alocarea fondurilor pe măsurile din PNDR 
 
 

Cod 
Program 

Măsură Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total 
mediu pe 
proiect * 

Estimarea 
costului total 
pe Program * 

Contribuţia 
FEADR – 
Program* 

Contribuţia 
publică 

naţională * 

Contribuţia 
privată * 

P2 112 9 30.000 264.000 211.200 52.800 0 

P2 141 0 0 0 0 0 0 

P3 141 0 0 0 0 0 0 

P8 142 1 5000 5000 4000 1000 0 

P7 312 8 32.000 449.000 251.328 62.832 134.840 

P1 313 2 20.000 142.800 114.240 28.560 0 

P3 313 3 19.680 413.280 229.824 57.456 126.000 

P4 313 9 42.000 894.000 571.200 142.800 180.000 

P5 313 1 25.000 171.360  137.088 34.272 0 

P6 322 7 100.000 621.400 497.120 124.280 0 

P9 421 2 15.000 30.000 24.000 6.000 0 

Total - 42 - 3.290.840 2.280.000 570.000 440.840 

*Valorile sunt exprimate in EURO  
 
Listă de posibile proiecte privind implementarea Planului / Strategiei de dezvoltare 
 
Campanie de promovare a consumului de producţii locale 

 Catalog de prezentare a produselor locale 

 Pensiuni care promovează consumul de produse locale 

 Produs înregistrat cu marca „Clisura Dunării” 

 Instalarea ca tânăr fermier 

 Dezvoltarea unei ferme de semi-subzistenţă 

 Gospodăria turistică / Ferma pentru turişti - Sprijin pentru înfiinţarea gospodăriilor agroturistice de 
către localnici – sprijin financiar pentru înfiinţarea spaţiilor de cazare în locuinţele proprii cu 
potenţial turistic.  

 Sprijinul acordat fermelor de semi-subzistenţă care înfiinţează şi spaţii de cazare 

 Înfiinţarea pensiunilor noi şi dezvoltarea pensiunilor existente în regiune 

 Spaţii de cazare lacustre 

 Studii de oportunitate pentru programe turistice mari 

 Dezvoltarea unui pachet turistic 

 Implicarea experţilor în dezvoltarea de produse şi pachete turistice 

 Amenajarea de trasee turistice 

 Amenajarea de puncte de belvedere pe traseele turistice 

 Amenajarea de peşteri si puncte de intrare în peşteri 

 Traseu cicloturistic 

 Port de Agrement 

 Loc de parcare si campare 

 Târg de produse locale  

 Târgul specfic unui produs local (târgul smochinelor etc.) 

 Amenajarea de obiective (mori, peşteri, canioane, văi, poduri naturale) 

 Infiinţarea de muzee locale 

 Infiinţarea de muzee vii ( muzeul ţesutului; muzeul ţuicii, muzeul tradiţiilor sârbilor, pemilor etc.) 

 Refacerea monumentelor naturale 

 Spaţiu de închiriere echipamente / utilaje / accesorii 

 Centre turistice cu ghizi turistici 

 Spaţii privind petrecerea timpului liber. 
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 Biroul de informare turistică 

 Ghiduri turistice ale regiunii şi comunităţilor / şi ghiduri specifice unor evenimente / trasee etc. 

 Oferte turistice şi pachete turistice – promovare 

 Spaţii publice pentru expoziţii  

 Participarea la târguri şi expoziţii regionale / naţionale şi internaţionale 

 Planuri peisagistice şi planuri de integrare peisagistică a vestigiilor locale 

 Refacerea cetăţilor şi vestigiilor locale 

 Studii pentru declararea site-urilor naturale 

 Spaţii de agrement 

 Infrastructura socială – spaţii destinate tinerilor, bătrânilor; grădiniţe; centre sociale etc. 

 Asocierea producătorilor – planuri privind marketingul produselor locale 

 Proiecte în cooperare cu alte GAL-uri 

 Proiecte în cooperare cu structuri asociative din ţară sau Uniunea Europeana 
 
 
Idei de proiecte integrate pe alte surse de finanţare 

 

 Dezvoltarea antreprenoriatului în regiune  

 Formarea profesională(FPC) pentru meserii nonagricole 
(cele 2 idei de proiecte au fost integrate în cadrul unui proiect depus pe POSDRU 5.2 Promovarea 
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 
ocuparea forţei de muncă – ID proiect 88350 – „Antreprenoriat si calitate in resursa umană - dezvoltarea 
spatiului rural la nivel microregional”. 

 Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru realizarea produselor tradiţionale (POSDRU – 6.1) 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice în programe de parteneriat – România - Serbia, România – 
Bulgaria; 

 

In Anexe sunt prezentate: 
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