
Denumirea măsurii/ Codul masurii: Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază

la scară mica/ M8/6B

Tipul masurii: Servicii/Investitii

1.Descrierea generală a măsurii, inclusive a logicii de intervenţie a acesteia şi a

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversal şi

a complementarităţii

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT

 Ca urmare a consultărilor publice, a rezultat necesitatea înfiinţării unor servicii de

gospodărire comunală sau dotarea celor deja existente în vederea îmbunătăţirii calităţii

condiţiilor de viaţă din mediul rural, înlăturarea urmărilor unor situaţii apărute în urma

calamităţilor naturale/eroziunea solului

 Identificarea nevoii de intervenţie în susţinerea educaţiei din mediul rural, asigurând

principiile egalităţii de şanse şi desegregării

S-au identificat la nivelul teritoriului grupuri vulnerabile care necesită servicii sociale

dedicate

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii

 Înlăturarea urmărilor situaţiilor apărute în urma calamităţilor naturale

 Evitarea eroziunii solului

Promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a desegregării sociale

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: Promovarea

organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a

bunăstării animalelor şi gestionării riscurilor in agricultură

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013

Articolul 20

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

(b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii

energiei;

1) (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii

aferente;

3) Investițiile realizate în temeiul alineatului (1) sunt eligibile pentru sprijin dacă

operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a

municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo

unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală

relevantă.

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie

6B-Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: complementaritate cu masura M9/6B si masura



M10/6B deoarece beneficiarii directi - autoritati publice locale si asociatiile acestora sunt benficiari

directii si ai msurii M8/6B.

1.9 Sinergie cu alte măsuri din SDL

Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate/ M 7/6A

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how

 crearea de noi locuri de muncă

măsura vizează incluziunea socială, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele

rurale

3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație UE

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Legislație Națională

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

ONG-uri

4.2. Beneficiarii indirecţi

 Populația locală

 Firmele şi întreprinderile din teritoriu care beneficiază de investitie

 ONG-uri din teritoriu

 Grupurile vulnerabile

Populaţia romă

5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013)

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente

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) nr. 1305/2013

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Acţiuni eligibile

 Înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) creşelor, precum şi a centrelor de tip

after-school, numai a celor din afara incintelor unităţilor şcolare în condiţiile în care acestea se

adresează grupurilor vulnerabile şi/sau romilor care vor fi integraţi în grupuri mixte pentru a se

evita segregarea

 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul

primăriilor în condiţiile în care acestea nu au mai primit finanţare pentru o astfel de investiţie

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală



 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale

 Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat

 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere

 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz

public conform specificului local

 Infiintare/modernizare terenuri de sport

 Amenajare loc picnic

 Aplicatii electronice pentru oferirea de informatii in cadrul institutiilor publice

 Infiintare, amenajare cimitire

 Dotarea scolilor cu sisteme audio-video pentru scoala online

- prin acest tip de proiecte nu pot fi finantate infrastructuri de tip rezidential;

- proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea

infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale;

- trebuie sa se evite segregarea;

 -trebuie asigurata sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin finantare prin

Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice POCU.

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.

Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015,

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm

19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii 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 să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană

aprobată;

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL

 Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea .

8. Criterii de selecţie

 Pentru investiţiile în infrastructura socială vor avea prioritate proiectele dedicate

persoanelor şi grupurilor vulnerabile şi minorităţilor naţionale şi în special celor de etnie romă

 Asigurarea principiului gradului de acoperire a persoanelor deservite

 Asigurarea principiului prioritizării tipului de investiţie în funcţie de gradul de

dezvoltare socio-economică a zonei determinate în baza studiilor de specialitate asumate de

MADR

 Proiecte realizate în parteneriat;

 Proiecte cu impact micro-regional;

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;

 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;

 Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială;



 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;

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 şi rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul

cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit.

Valoare finantare prevazuta: 741.648 euro.

10. Indicatori de monitorizare

Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructura imbunatatite .

Locuri de munca nou create




