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FISA MASURII M7/6A

Denumirea masurii/ Codul masurii: Investiții pentru ocupare grupurilor

marginalizate/ M 7/6A

Tipul masurii: investitii, servicii

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: Grupuri vulnerabile în situaţie de

risc – mai ales în comunităţile de romi

-Săracia accentuată a unor grupuri vulnerabile determină degradarea, în

continuare, a capacităţii de muncă şi a pregătirii profesionale

-Există cazuri de discriminare a minorităţilor etnice

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: obținerea unei

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv

crearea și menținerea de locuri de muncă pentru grupurile marginalizate.

1.3.Obiectivul specific local al măsurii:

asigurarea ocupării grupurilor marginalizate, în special a etniei rome

crearea infrastructurii necesare activităților economice sociale

sprijinirea dezvoltării economiei sociale în mediul rural

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

Măsura contribuie la prioritatea Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a

sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi

gestionării riscurilor in agricultură din art. 5, Reg. 1305/2013 (se completează cu

prioritatea/prioritățile SDL).

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale): P3. Promovarea incluziunii

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 4 din Reg.(UE) nr.1305/2013: Este în

concordanță cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Diversificarea activităţilor

economice,crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, definit în Regulamentul UE nr.

1305/2013, art. 4.

1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie.6A – Facilitarea diversificării, a

înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă

6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

1.8. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura

contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin

sprijinirea economiei sociale definite prin Legea nr. 219/2015 și astfel asigurarea unui

loc de muncă pentru grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit pe

etnia romă.

1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL:Complementaritate cu masura M6/6A

deoarece beneficiari directi ai masurii M7/6A sunt si intreprinderile sociale nou

infiintate prin masura M6/6A.
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1.10.Sinergia cu alte măsuri: Investiţii în crearea şi modernizarea

infrastructurii de bază la scară mica- M7/6A

2. Valoarea adăugată a măsurii:

Conform Art. 6 alin. 2. a Legii 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat,

cu completările și modificările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una

dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a

presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local. În acest

context un atelier, care necesită ocuparea forței de muncă fără pregătire profesională și

care asigură realizarea unui produs finit cuantificabil, este benefică: munca în sine nu

trebuie definită ca o activitate încadrată în timp, ci una care realizează un produs bine

definit.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Legea nr. 219/2015 privind economia socială

Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României

de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-

2020, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020.

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi

1. formele juridice stabilite de Legea 219/2015, care pot derula activitățile

economice,

2. Beneficiari care asigură realizarea infrastructurii necesare pentru

derularea activităților economiei sociale: autoritățile publice locale, asociații de

dezvoltare intercomunitară, composesorate

4.2. Beneficiarii indirecţi: membrii grupurilor marginalizate, apti de muncă

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

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

6.1. Pentru proiecte de investiţii

1.Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de lucru pentru economie socială

2.Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar

fi:

fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de

hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a

produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini,

utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producerea de produse

electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton

etc.;

3.Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: Activități de artizanat și

alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului,

lânii, lemnului, pielii etc.)

6.2. Pentru proiecte de servicii
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1.Sprijinirea activităților de producție prin efectuarea studiilor de piață, de

îmbunătățire a procesului de muncă, a planului de marketing

2.formarea profesională a forței de muncă

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

Pentru proiectele de investitii cat si pentru cele de servicii:

Solicitantul trebuie să fie o autoritate publică locală din teritoriul GAL, sau o altă

entitate cu sediul pe teritoriul GAL.

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor

(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR).

8. Criterii de selecţie

Implementarea formei de economie socială și participarea directă la funcționarea

ei

Numărul angajaților

Responsabilizarea solicitantului

Utilizarea materialelor și formelor tradiționale în construcții

Utilizarea resurselor locale în activități (lut, lemne, produse locale, etc.)

Caracterul sezonal al activităților

Viabilitatea proiectului și asigurarea marketingului produselor realizate este

justificată prin plan de marketing

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

9.1. Justificare

Economia socială este definită ca o activitate negeneratoare de profit. Astfel

pentru proiecte care vizează direct demararea activității economice sociale,

intensitatea va fi de 100%. În cazul în care se realizează numai infrastructura necesară,

care va fi cedată unei persoane terțe pe baza unui contract, intensitatea va fi de 90%. În

cazul în care beneficiarul va înființa, în condițiile legii, o formă juridică proprie conform

legii 219, și astfel va implementa și funcționarea întreprinderii, intensitatea va fi de

100%.

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: Ponderea maximă a intensității sprijinului

public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% pentru

proiecte care privesc implementarea economiei sociale și asigurarea funcționării. În

cazul în care proiectul prevede numai realizarea infrastructurii necesare, intensitatea

sprijinului este de 90%.

Valoarea unui proiect va fi de maximum 5.000 euro(sumă nerambursabilă).

Se recomandă aplicarea unei contribuții private pentru responsabilizarea

beneficiarilor.

Valoare finantare prevazuta: 5.000 euro.

10. Indicatori de monitorizare

număr proiecte implementate, număr de infrastructuri de muncă create, număr
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de locuri de muncă create, număr de locuri de muncă ocupate, număr de ore

lucrate/persoană/lună

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:

-sprijinirea economiei sociale definite prin Legea nr. 219/2015 și astfel asigurarea

unui loc de muncă pentru grupurile marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit

pe etnia romă.

Repr. Legal,

Mocanu Radu




