
M 3 / 6 B – Sprijin pentru asociarea micilor operatori in agroturism din  teritoriul GAL 
RAZIM 

Denumirea Masurii Sprijin pentru asociarea micilor operatori in agroturism 
din  teritoriul GAL RAZIM 

Codul masurii M 3 /6B 

Tipul masurii X     INVESTITII 

      X    SERVICII 

      SPRIJIN FORFETAR 

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei 
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a 
complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Justificare. Corelare cu 

analiza SWOT 

La nivelul microregiunii GAL RAZIM agroturismul reprezinta 
un sector cu potential deosebit de dezvoltare, fiind o 
modalitate de diversificare a activitatilor economice din 
teritoriu cat si un factor de stabilizare a populatiei in 
teritoriu.  
Din analiza diagnostic a rezultat ca peisajul natural cat si 
patrimonial etno-cultural ofera posibilitati reale pentru 
practicarea agroturismului. La nivelul teritoriului nu exista 
insa forme asociative care sa promoveze interesele micilor 
operatori in agroturism. In contextul problemelor 
microeconomiei locale si a gradului redus de adaptare la 
cerintele pietei, asocierea si cooperarea este esentiala 
prentru cresterea competitivitatii, conditionata de 
valorificarea pe piata a produselor si serviciilor locale cu 
valoare adaugata. Adaptarea la cerintele pietei poate fi 
accelerata de asociere, avand drept consecinta directa 
constientizarea actorilor locali asupra importantei aplicarii 
unor noi metode si tehnici de marketing corespunzatoare 
cerintelor pietei si specificului economic al teritoriului.  
Masura raspunde nevoilor identificate in teritoriu privind 
necesitatea dezvoltarii economiei locale, lipsa formelor 
asociative, lipsa promovarii agroturismului prin incurajarea 
si sprijinirea micilor operatori locali.  

Obiectivul de dezvoltare 
rurala, conform cu Reg. 
(UE) nr. 1305/2013, art.4 

i) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 
mentinerea de locuri de munca   

Obiectiv specific local al 
masurii 

- Promovarea asociativitatii ca solutie reala la problemele 
intampinate de micii operatori in agroturism; 
- Cresterea valorii adaugate a serviciilor turistice locale; 
- Dezvoltarea sistemelor inovatoare de promovare si 
marketing in agroturism; 

Masura contribuie la 
prioritatea / 
prioritatile prevazute 
la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 
dezvoltarii economice in zonele rurale 

Masura corespunde 
obiectivelor art. ….. 
din Reg.(UE) nr. 
1305/2013 

Masura corespunde art 35 (1), lit. a), (2) lit. c) al Reg. (UE) 
nr. 1305/2013 

Masura contribuie la 
Domeniul de 

6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 



interventie 

Masura contribuie la 
obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 1305/2013 

Inovare: Datorită asocierii si cooperarii dintre micii 
operatori in agroturism sunt posibile actiuni inovative 
pentru teritoriul GAL RAZIM, propunand solutii noi pentru 
probleme identificate pana in present in teritoriu, dar greu 
de rezolvat la nivel individual din punct de vedere financiar.  
Astfel structura asociativa va propune o serie de solutii 
privind dezvoltarea sistemelor de informare si promovare 
turistica, experimentarea unor activitati inedite cu specific 
local, participarea la evenimente representative pentru 
teritoriu si vizitarea unor puncte de atractie locala. 
Mediu şi climă:  
Prin angajamentul de asociere a membrilor şi prin cerintele 
ce vor fi incluse in planul de afaceri (de exemplu: 
respectarea standardelor comunitare de mediu si climă) vor 
putea fi promovate si respectate bunele practici de mediu. 

Complementaritatea 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masurile: M4/6A, M5/6A 

Sinergia cu alte 
masuri din SDL 

M4/6A, M5/6A, M6/6B, M7/6B, M8/6B 

Valoarea adaugata a 
masurii 

Măsura contribuie la: 
- eficientizarea si cresterea rentabilitatii afacerilor micilor 
operatori in agroturism; 
- creşterea capacităţii accesibilitatii micilor operatori in 
turism pe piata nationala si internationala;  
- promovarea mai eficientă a serviciilor de cazare si 
gasirea de noi piete, la care un operator individual nu ar 
avea acces; 
• pastrarea viabilitatii si stabilitatii economice a 
localitatilor din teritoriul GAL RAZIM; 
• valorificarea locală integrată a resurselor teritoriului; 

Trimiteri la alte acte 
legislative 

 OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

 Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare 

 OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 
modificările ulterioare  

 Reg (UE) nr. 1303/2013 

 Reg (UE) nr. 1305/2013  

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările aplicabile 

Beneficiari 
directi/indirecti(grup 
tinta) 

Beneficiari directi:  
Parteneriate constituite din cel putin 2 parteneri,  din 
categoriile de mai jos: 

 Mici operatori in agroturism, operatori in servicii 
turistice, servicii de agrement si alimentatie publica 
(restaurant), ONG-uri cu activitate in domeniul 
turistic din teritoriul GAL RAZIM; Minim 50 % din 
membrii parteneriatului vor fi mici operatori in 
agroturism, operatori in servicii turistice, servicii de 
agrement si alimentatie publica (restaurant), ONG-
uri cu activitate in domeniul turistic din teritoriul 



GAL RAZIM  

 Consilii locale din teritoriul GAL RAZIM ; 
Beneficiari indirecti: 
- micii operatori in agroturism 
- operatori in servicii turistice 
- operatori in servicii de agrement si alimentatie publica 
(restaurant) 
- ONG-uri cu activitate turistica 
- turistii 
- locuitorii teritoriului GAL RAZIM 

5. Tip de sprijin 
(conform art. 67 din 
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 R 1305/2014 

6. Tipuri de actiuni 
eligibile si neeligibile 

Tip de actiuni eligibile  
- actiuni de animare a teritoriului in vederea 
promovarii activitatilor turistice din teritoriul GAL RAZIM ;  
- realizare plan de marketing turistic al teritoriului; 
- dezvoltarea de produse turistice specifice 
teritoriului GAL RAZIM; 

- dezvoltarea de sisteme electronice locale de 
promovare si rezervare pentru  activitatile de turism 
(agroturism, servicii turistice, servicii de agrement 
si alimentatie publica (restaurant)  

- investitii legate de infiintarea si amenejarea de 
trasee turistice tematice cu specific local; 

- realizare de materiale de promovare a activitatilor 
turistice din teritoriul GAL RAZIM;  

- realizarea de expozitii, targuri, festivaluri; 
*Actiuni neeligibile specifice: 

- Achiziționarea de teren 
- Achizitionarea de cladiri 

7. Conditii de 
eligibilitate 

 Solicitantul este un parteneriat format din minim 
Doua entitati juridice, conform descrierii de la pct 
4; 

 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor 
eligibili; 

 Toti membrii parteneriatului trebuie sa aiba sediul 
social in teritoriul GAL RAZIM;  

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care 
face referire la o perioadă de funcționare cel puțin 
egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în 
curs de defășurare sau finalizat; 

 Proiectul propus de parteneriat se va desfasura pe o 
perioada de maxim 3 ani. 

8. Criterii de selectie CS.1. Vor fi selectate cu prioritate parteneriatele 
constituite din minim 3 membrii. 
CS.2. Vor fi selectate proiectele care includ actiuni care 
acopera mai mult de o unitate administrativ teritoriala din 
teritoriul GAL RAZIM. 



CS.3. Vor fi selectate proiectele care contribuie la 
promovarea traditiilor culturale locale. 
CS.4. Vor fi selectate cu prioritate proiectele initiate de 
parteneriate constituite din beneficiari ai masurilor de 
finantare GAL RAZIM, respectiv masurile M4/6A si M5/6A.   

9. Sume (aplicabile) si 

rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei 

măsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

(activitati negeneratoare de venit).   

Costurile de operationalizare si funcţionare a cooperării nu 

vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinuluiValoarea 

maximă a sprijinului este de 48.418 euro/proiect  

10. Indicatori de 

monitorizare 

Indicator monitorizare Leader: 

Minim 300 locuitori – populatie neta care beneficiaza de 

servicii / infrastructuri inbunatatite 

Indicator monitorizare local: 

Nr de asociatii constituite si promovate – 1 asociatie  

Cheltuiala publica totala: 48.418 Euro 

 


