CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor
Denumirea masurii – INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A TERITORIULUI GAL
CODUL Masurii: M 1 / 6B
Tipul masurii:
 INVESTITII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. 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
Pornind de la analiza socio-economica a teritoriului si de la faptul ca un numar de
15 din cele 20 UAT-uri componente ale teritoriului au indicele de dezvoltare umana locala
(IDUL) mai mic sau egal cu 55, incadrandu-se in zone sarace, am identificat corelatia intre
dezvoltarea socio-economica a teritoriului si gradul de dezvoltare a infrastructurii locale,
sau de existenta si accesibilitatea serviciilor de baza. Existenta in unele UAT-uri a unei
infrastructuri neadecvate sau ineficiente pentru situatii de urgenta, iluminat public si
siguranta cetatenilor, lipsa infrastructurii de agrement sau de tip socio-educational, lipsa
unor servicii publice de bază pentru populatie: socio-educationale, recreative, turistice
etc. genereaza nevoia de infrastructura si servicii de baza adecvate pentru populatie in
teritoriul GAL.
Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de agrement, socio-educationale
recreative, turistice reprezinta o cerinţa esenţiala pentru cresterea calitaţii vieţii, care
poate contribui la cresterea nivelului de trai al populatiei din teritoriu. Masura va
contribui la imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale destinate populatiei
teritoriului, inclusiv a celor de agrement sau de tip socio-educational si a infrastructurii
aferente, precum si la imbunatatirea infrastructurii la scara mica si pentru alte servicii
publice de baza. Prin crearea unor centre educationale extracurriculare pentru prescolari
si/sau scolari, proveniti inclusiv din familii dezavantajate social, se va asigura accesul
nediscriminatoriu la servicii educationale de calitate pentru acei copii care au nevoie de
astfel de servicii.
Masura vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, dezvoltarea socioeconomica a teritoriului, inclusiv crearea unor noi locuri de munca.
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este “obtinerea unei
dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si
mentinerea de locuri de munca” corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013, art.4. lit. (c)
Obiectivele specifice ale masurii:
Adecvarea infrastructurii de baza si a serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii
populatiei, cu accent pe:
• imbunatatirea infrastructurii la scara mica (infrastructura de acces si utilitati de baza);
• imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale
(parcuri, terenuri de sport, targuri locale etc.);
• imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;

• imbunatatire sigurantei publice si a eficientei energetice prin modernizarea retelelor de
iluminat public si prin instalarea sistemelor de supraveghere;
• imbunatatirea infrastructurii educationale prin crearea si/sau dezvoltarea unor centre
educationale extracurriculare pentru prescolari si/sau scolari proveniti inclusiv din familii
dezavantajate social, din teritoriul GAL;
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale
Prioritatea locala (PL) din SDL la care contribuie masura este:
PL1: Cresterea nivelului de trai al populatiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, a
serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltarii teritoriul GAL
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: “Servicii de baza si
reinnoirea satelor in zonele rurale”.
Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013:
6B - Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Conform PNDR 2014 -2020, „Inovarea se poate concretiza la nivel local in tipuri de
proiecte de servicii, produse, tehnologii, activitati economice, forme de organizare,
proiecte demonstrative cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse in
practica si prin care se coreleaza actiuni principale intr-un context nou etc. Inovarea
trebuie sa fie evaluata cu referire la situatia locala, ca o abordare inovatoare la nivelul
teritoriului acoperit de GAL si care este posibil sa fie existenta in alt teritoriu.”1
Masura contribuie la inovare pe de o parte prin finantarea unor investitii pentru
servicii in UAT-uri in care acestea nu exista dar a fost identificata nevoia respectiva, astfel
avand un element de noutate dar si prin proiecte inovative de tipul celor care au ca
obiectiv imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale destinate populatiei, cum ar fi:
modernizarea retelei de iluminat public prin utilizarea unor dispositive tip led sau
imbunatatirea sigurantei publice a cetatenilor si comunitatii locale prin instalarea
sistemelor de supraveghere etc. Contributia la inovare rezulta si din proiectele de
investitii care au drept scop infiintarea sau dezvoltarea unor centre educationale
extracurriculare pentru prescolari si/sau scolari proveniti inclusiv din familii
dezavantajate social din teritoriul GAL, precum si prin proiecte de infrastructura de
utilitate publica la scara mica, care contribuie la dezvoltarea durabila a teritoriului.
Mediu si clima
Vor fi prioritizate in cadrul procesului de selectie proiectele de investitii care prevad un
set de reguli minime de protectie a mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor
precum si masuri de efecientizare energetica prin utilizarea energiei din surse
regenerabile, care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Aceasta masura este complementara cu
masurile M2 – Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea
incluziunii sociale si M6 - Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea
patrimoniului natural si cultural
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M1 - Investitii pentru dezvoltarea durabila a
teritoriului GAL; M2 – Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si
favorizarea incluziunii sociale, M3 - Investitii in activitati economice neagricole pentru
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diversificarea economiei teritoriului GAL si M6 - Dezvoltarea teritoriului GAL prin
conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural, sunt sinergice intrucat
contribuie la aceeasi prioritate si anume P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale
2. Valoarea adaugata a masurii
Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii la scara mica in teritoriul Asociatiei
TINUTUL RAZESILOR poate contribui la inversarea tendintei de declin economic si social si
la repopularea teritoriului, inclusiv prin atragerea investitiilor pentru crearea de noi locuri
de munca. Valoarea adaugata a acestei masuri este data nu doar de sinergia proiectelor
sale, ci și de potențialul multiplicator pe care il au, contribuind la o dezvoltare continua,
durabila și sustenabila a teritoriului.
Imbunatatirea serviciilor publice prin modernizarea si dotarea cu echipamentele
necesare va spori eficienta unor actiuni desfasurate in folosul cetatenilor, atat sub aspect
economic cat si social, contribuind la cresterea calitatii vietii si diminuarea disparitatilor
rural-urban. Vor fi prioritizate proiectele care asigura accesul la infrastructura de baza a
comunitatilor segregate sau predispuse segregarii. Totodata, implementarea unor proiecte
ce au ca obiectiv modernizarea retelei de iluminat public prin utilizarea unor dispozitive
pe baza de led va contribui la eficienta energetica, avand valoare adaugata. In general,
prin componenta lor inovativa, proiectele de investitii pentru dezvoltarea durabila a
teritoriului vor aduce valoare adaugata in teritoriul Asociatiei TINUTUL RAZESILOR.
3. Trimiteri la alte acte legislative
• Reg. (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european
de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit
și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
• Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliul;
• Reg. (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor
dispoziții tranzitorii;
• Reg. (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
• Legislatia nationala cu incidenta in domeniile infrastructura sociala, saracie si
incluziune sociala, minoritatii prevazuta in ghidul solicitantului pentru participarea la
selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, anexa nr. 1 la Ordinul nr. 295/09.03.2016;
• OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare
prin legea nr. 246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari direcţi:
• Autoritaţi publice locale si asociaţiile acestora (ADI-uri)
• ONG-uri din teritoriu
• Parteneriate public-private

Beneficiarii indirecti: populatia locala si categoriile carora li se adreseaza proiectul
5. Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a 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.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Actiuni eligibile:
 Investitii in infrastructura la scara mica( infrastructura de acces si utilitati de baza);
 Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de agrement pentru populatia rurala;
 Infiintarea/dezvoltarea si dotarea de centre educationale extracurriculare;
 Infiintarea si/sau amenajarea unor adaposturi destinate animalelor fara stapan;
 Infiintarea si/sau extinderea retelei publice de iluminat;
 Infiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere;
 Achizitionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale in cadrul
primariilor.
 Investitii pentru amenajarea unor spatii publice destinate organizarii de targuri locale.
Actiuni neeligibile:
• infiintarea de centre educationale extracurriculare in incinta unitatilor scolare;
• achizitia de utilaje si echipamente second-hand;
• investițiile ce fac obiectul dublei finanțări, pentru aceleași costuri eligibile precum si
orice alte cheltuieli prevazute la art. 69 alin 3 din Reg. (UE) nr. 1303/2013
7. Conditii de eligibilitate
• Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata;
• Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de
minim 5 ani, de la ultima plata;
• Investiția sa se incadreze in tipul de sprijin si in categoria actiunilor eligibile prevazute
prin masura;
• Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si sa contribuie la
obiectivele specifice ale masurii;
• Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL;
8. Criterii de selectie
• Rezolvarea unei probleme punctuale a comunitatii sau a unui anumit grup din
comunitate, cu impact social la nivelul comunitatii;
• Vor fi prioritizate proiectele care asigura accesul la infrastructura de baza a
comunitatilor segregate sau predispuse segregarii;
• Solicitantul sa nu mai fi primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;
• Vor fi prioritizate proiectele care prevad masuri de eficientizare energetica prin
utilizarea energiei din surse regenerabile;
• Vor fi prioritizate proiectele de investitii care prevad un set de reguli minime de
protectie a mediului si de gestionare corespunzatoare a deseurilor
• Prin proiect se asigura accesul unui numar semnificativ de beneficiar la servicii de
utilitate publica;
Criteriile de selecție vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri, care
va fi elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013

referitoare la tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor
financiare și direcționarea acestora în conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL.
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit
• 100% pentru investiții de utilitate publica generatoare de venit
• 90% pentru investitii generatoare de venit, pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Pentru proiectele generatoare de venit in domeniul socio-educational, sprijinul se acorda
cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013 privind ajutorul de
minimis : nu va depaşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare
consecutive.
Valoarea eligibila a proiectelor poate fi cuprinsa intre 5.000 euro si max 200.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 6B
 Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite;
Indicatori locali:
 Numar de UAT-uri sprijinite: min 3

