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Masura 3.1 – Conservarea, protectia si mentinerea 

biodiversitatii naturale a zonelor protejate, inclusiv 

a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL
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•DI 4A (art. 5, art. 20, Reg. (UE) nr. 1305/2013)

•Tipul: SERVICII, INVESTITII

•Valoare: 57,318 euro

•Sprijinul public nerambursabil: 100%

-Minim 5000 euro/proiect

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de 

solicitant

- Plati in avans, pentru componenta de investitii, cu conditia 

constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare  

procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu 

art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr.1305/2013.
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• Servicii

• Promovarea conservarii biodiversitatii;

• Intretinere, refacere a peisajului rural si a 
siturilor de inalta valoare naturala;

• Sensibilizare/constientizare ecologica si/sau 
arhitecturala (peisagistica);

• Intocmire de materiale de informare si realizare 
de actiuni de constientizare;

• Organizare de campanii de constientizare 
adresate copiilor, tinerilor si adultilor urmarind 
actiunile mai sus definite;

• Investitii: observatoare de fauna, trasee
tematice, borne, panouri informative.

M 3.1 

Obiective 
specifice 

ale 
masurii
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• ONG-uri, 

• Asociatii, 

• Fundatii constituite conform legii

M 3.1 -

Beneficiari
directi

• Populatia locala: copii, tineri, adulti;

• Autoritatile publice locale/Institutii 
publice;

• Antreprenori, fermieri, alti factori
interesati

Beneficiari
indirecti
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Campanie de sensibilizare/ constientizare/informare cu 

privire la importanta patrimoniului natural: 

biodiversitate si peisaje

ACTIUNI ELIGIBILE



Ateliere educationale, activitati in natura pentru

recunoasterea/identificarea/prezentarea resurselor naturale

ale teritoriului, valoarea economica a ecosistemelor

naturale si dezvoltarea durabila ca vector de dezvoltare a

mediului rural (cursuri demonstrative, amenajarea unor

colectii/expozitii, ateliere de creatie etc.)

www.gal-tinutulzimbrilor.ro 612-Jul-17



Marcaje pana la si in zonele protejate, amplasarea

de panouri de semnalizare/informare, ingradiri,

borne, puncte de observare fauna
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Intretinere, refacere si modernizare a 

peisajului rural si al siturilor de inalta valoare.
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Solicitantul este ONG, cu experienta 
anterioara relevanta, in domeniu, fara a fi in 

insolventa sau incapacitate de plata

Solicitantul dispune de personal calificat 
propriu și cooptat, de capacitate tehnică și 

financiară necesară derulării activităților 
specifice 

CONDITII DE ELIGIBILITATE:



Principiul nivelului 
calitativ și tehnic 
cu privire la 
experiența și/sau 
calificarea 
solicitantului;

Principiul  
parteneriatului

Principiul 
eficientei 
utilizarii 
fondurilor 
(implicarea unei 
populatii cat mai 
mare)

Gradul de 
saracie a 
zonei

Principiul 
implementării 
eficiente și 
accelerate a 
proiectului
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DE
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