M1/6B. Îmbunătătirea competitivitătii zonei

GAL

prin investitii, în vederea

îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a
descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi
Tipul măsurii :

x

INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL.
Pentru îmbunătățirea calității vieții, un factor determinant îl constitue modernizarea
și extinderea infrastructurii fizice de bază și modernizarea serviciilor publice pentru
populația din teritoriul GAL, care influențează în mod direct dezvoltarea activităților
sociale, culturale , economice și implicit în crearea de oportunități ocupaționale, Una din
problemele de bază ale infrastructurii la nivelul localităților de pe teritoriul GAL o
constituie lipsa de spații de recreere precum și lipsa unei infrastructuri de transport/
socială la standarde.
Măsura are drept scop să contribuie la asigurarea infrastructurii necesare pentru teritoriul
GAL, în vederea îmbunătăţirii mediului de viaţă în ansamblul său, în scopul de a motiva
cetăţenii şi organizaţiile locale să caute oportunităţi pentru dezvoltarea acestei zone ,
precum și asigurarea accesului la serviciile de bază, a protejării moștenirii culturale, de
mediu si naturale la nivelul localităților.
In urma analizei SWOT s-a constat că zona GAL are nevoie de o revigorare a
investițiilor care să contribuie la îmbunătățirea mediului de viață.
Pentru îmbunătătirea calitătii vietii, un factor determinant îl constituie
modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de bază care influentează în mod direct
dezvoltarea activitătilor sociale, culturale si economice si, implicit, crearea de
oportunităti ocupationale. Una din problemele de bază ale infrastructurii de transport o
reprezintă calitatea şi starea de degradare a drumurilor, fapt ce constituie un impediment
în dezvoltarea economică şi turistică a teritoriului GAL. Sistemul de colectare si
depozitare a deșeurilor solide este într-o fază incipientă în zona rurală. Serviciile aferente
de situațiilor de urgenta , precum si supravegherea video la nivel central sunt slab
dezvoltate în zona. De asemenea, se resimte lipsa de piețe agroalimentare locale, unde
producătorii pot interacționa atât cu consumatorii, cât și cu potențialii
colectori/procesatori.
Caracterul integrat și inovator al acestei măsuri stă în faptul că se are în vedere
creșterea standardului de viață a locuitorilor arealului, păstrând totodată legătura cu
trecutul, acest aspect fiind unul deosebit de important în a le insufla locuitorilor
sentimentul că pot să trăiască într-o epocă modernă în mod durabil, fără a periclita
trecutul ori a îngloba elemente nespecifice locului. Modurile în care se vor efectua
activitățile urmărite prin proiectele ce se vor depune vor avea menirea de a sublinia
faptul că acești locuitori sunt parte a Uniunii Europene, iar inovația va veni din faptul că
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„și ei sunt parte din acest proiect politic amplu”. Caractertul invotar este dat si de
obligativitatea ca in cadrul cladirilor carese modernizeaza sau a ladirilor noi sa se
realizeze investitii cu caracter social in special pentru persoanele cu handicap , batrani,
femei insarcintate si cu copii. Mentionam ca-n marea majoritate a cladirlor de pe acest
teritoriu nu exista asemenea spatii, motvi pentru care a fost introdusa ca si criteriu de
eligibilitate.
Obiectivele de dezvoltare rurală :
Obiectiv 3 -obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea
de locuri de muncă
Obiectivele specifice ale măsurii :
dezvoltarea si modernizarea, dotarea infrastructurii sociale /
educaționale/ rutieră sau alte utilitati publice /infrastructura culturala
- dezvoltarea si modernizarea, dotarea infrastructurii pentru exploatarea si
valorificarea potentialului local la nivelul zonelor din interiorul localitatii
- activităţi legate de reabilitarea clădirilor existente şi transformarea lor în
centre culturale sau muzee legate de folclor şi patrimoniu cultural, sau alte
activităţi conexe sociale şi culturale, dotarea lor cu surse de incalzire / iluminare
din surse regenerabile
- restaurarea si dotarea de clădiri pentru uz public de o valoare deosebită
culturala, de valoare sociala, educationala, institutionala sau religioasa locala, cu
impact asupra dezvoltării zonei, precum si dotarea lor cu surse de incalzire /
iluminare din surse regenerabile
- investiții în infrastructura de supraveghere video la nivelul localitatii
- investiții în centre de afaceri , organizare de tabere tematice
- modernizarea/infiintarea serviciilor voluntare pentru situațiile de urgență
- investitii in iluminatul public
- realizarea de investitii in infrastructura recreationala sau de sport
- construirea / renovarea / dotarea cladirilor destinate serviciilor medicale
Măsura contribuie la următoarele priorități:
- promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale
Măsura corespunde obiectivelor:
art. 20 din Reg ( UE) nr. 1305/2013 „ Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele
rurale”
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 6 B „Incurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale”
Măsura contribuie la obiectivele transversale – mediu și inovare
Complementaritatea cu alte masuri din SDL :
Aceasta măsura este complementara cu măsurile 2, 3, 4, 6 și 5, deoarece prin
această măsură se va asigura infrastructura necesară implementării în condiții superioare
a proiectelor ce se vor depune pe Masurile 2, 3, 4, 6 și 5, deci beneficiarii directi ai
masurilor 2, 3, 4, 6 și 5 vor deveni beneficiari indirecti ai masurii 1.
Sinergia cu alte masuri din SDL
( M2/ 6A) . Infiintarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și
servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL
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( M4/ 6 A) . Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE
ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE
(M5/6B) Sprijin pentru integrarea minorităților locale
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii în teritoriu se va dezvolta infrastructura socială, fizică,
de transport si educațională si culturala . De asemenea, aceasta va avea influenta si
asupra cresterii nivelului de trai al populatiei din teritoriu. Reabilitarea cladirilor
importante ale zonei, contribuie la pastrarea tradițiilor si la protejarea patrimoniului
comunei. Organizarea de tabere tematice va contribui la promovarea zonei, creșterea
circulației turistice și de afaceri, ceea ce va conduce la stimularea dezvoltării serviciilor,
artizanatului, precum și la creșterea gradului de prelucrare a produselor agricole.
3. Trimiteri la alte acte legislative
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
Uniunii Europene din 17 decembrie 2013
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
Uniunii Europene din 17 decembrie 2013
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din
17 iulie
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
 Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 539/2005
Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă)
Beneficiari directi
- Societatea civilă
- Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
- Asociații de comune
- Asociații de dezvoltare intercomunitară
- Instituții de cult și religioase
Beneficiari indirecți - locuitorii de pe teritoriul GAL
4. Tip de sprijin
- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plățile efectiv
3

-

-

5. Plăți în avans, cu condiția consitituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai în
cazul proiectelor de investiții
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Actiunile care vor fi finantate se referă la:
dezvoltarea modernizarea si dotarea infrastructurii sociale /
educaționale/culural
-dezvoltarea modernizarea si dotarea pentru exploatarea zonelor din
interiorul localitatii (cum ar fi crearea de zone de recreere, introducerea si
extinderea retelelor de apă potabilă, canalizare, piete agro - alimentare precum şi
activităţi conexe de monitorizare a mediului şi intervenţii conexe, platforme de
gunoi, construire de tabere tematice etc), potrivit legii
- realizarea de investitii în iluminat public
- infrastructura rutiera (drumuri satesti, drumuri de interes local)
- activităţi legate de reabilitarea si dotarea clădirilor existente şi
transformarea lor în centre culturale sau muzee legate de folclor şi patrimoniu
cultural, sau alte activităţi conexe sociale şi culturale precum si posibilitatea
dotarii acestora cu surse de inclazire/iluminare din surse regenerabile
- restaurarea si dotarea de clădiri pentru uz public de o valoare culturala,
sociala, educațională, instituțională sau religioasa locala, cu impact asupra
dezvoltarii zonei si posibilitatea dotarii acestora cu surse de inclazire/iluminare din
surse de energie regenerabila
- investitii în infrastructura de supraveghere video la nivelul localitatii
- investitiții în centre de afaceri
- achizitiționarea de echipamente / utilaje diversificate pentru serviciile
voluntare pentru situațiile de urgență
- realizarea de investitii in infrastructura recreationala sau de sport
-Construirea/ renovarea/ dotarea cladirilor destinate serviciilor medicale
-restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa ( grupa) B si constructia,
extinderea si /sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale
de clasa ( grupa ) B
- modernizarea , renovarea si /sau dotarea caminelor culturale
Pentru aceste acțiuni, cheltuielile eligibile sunt :
lucrări de construcții aferente înființării, modernizării sau reabilitării obiectivelor de
investiții
achiziții de bunuri ( cu montaj, fără montaj , dotări)
contravaloarea montajului bunurilor achizitionate
servicii de proiectare, inginerie, consultanță, taxe legale, dirigentie de santier,
monitorizare si management in limitele stabilite de lege, necesare in elaborarea si
implementarea proiectelor declarate eligibile si selectate
realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de
acreditari
alte documentatii pentru obtinerea avizelor
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achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente,
drepturi de autor, marci
Acțiuni neeligibile
Cheltuielile neeligibile generale sunt
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului
cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305
/ 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru
transport persoane;
 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de
leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor,
cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 /
2013 și anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi
acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare; b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri
construite; c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare.
7. Conditii de eligibilitate
- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi
- Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe minim 5 ani de la
data efectuarii ultimei plati
- Investiția să îndeplinească standardele de mediu
- Investitiția trebuie să fie în corelată cu strategia locală / judeteana/GAL aprobata
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea
, în baza
documentelor emise de organele de decizie ( Adunarea Generala/ Hotărârea
Consiliului Local)
- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general Doar pentru
proiectele care prevad investitii cu constructii montaj
- Realizarea obligatoriei in cadrul proiectelor de reabilitare a constructiilor sau
realizare de constructii noi, a rampelor de carucioare, sau a spatiilor de asteptare
pentru persoane cu handicap, batrani, femei insarcinate si copii, investitii care au
caracter social
- Ulterior finantarii proiectelor de infrastructura sociala, beneficiarul trebuie sa
asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii / alte surse de finantare
- proiectele de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin
operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de
servicii sociale
Criterii de selecție
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Criteriu
Relevanta proiectului pentru măsură si strategie, abordarea de
jos în sus
Utilizarea energiei din surse regenerabile
Proiectele depuse de asociatii de comune sau asociatii de
dezvoltare intercomunitară
Investitii care cuprind creare , modernizarea de infrastructura
destinata persoanele defavorizate(cu carater social)
Crearea de locuri de munca

-

Punctaj
15 puncte
10 puncte
15 puncte
20 puncte

max -10 puncte
(2 puncte pentru
fiecare loc de
munca creat si
mentinut pe o
perioada de 5
ani, de la darea
în functiune a
investiției )
Proiecte care vor avea ca si prioritatea conservarea specificului 15 puncte
și a moștenirii locale
Pentru proiectele care vin în completarea unor investiții deja - 15 puncte
existente finanțate / finalizate din diferite surse de finanțare,
in ultimii 10 ani9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului
Suma maxima nerambursabila este 175000 euro.
Intensitatea sprijinului :
Pentru operațiunile generatoare de venit- 90% din valoarea eligibilă a proiectului
Pentru operațiunile generatoare de venit ,de utilitate publică- 100% din valoarea
eligibilă a proiectului
Pentru operațiunile negeneratoare de venit -100% din valoarea eligibilă a proiectului
Suma alocate- Pentru această masură se vor aloca 1.100.000 euro
10.Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare
Cantitate indicator
Populația
care
beneficiază
de Min 3600 locuitori
servicii/infrastructura
Locuri de munca create
Minim 1 loc de munca
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