MASURA 4
Denumirea masurii – Servicii de baza si reinnoirea satelor
CODUL Masurii - Masura M4/M7/Subm.7.2/6B
Tipul masurii:
X 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
1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT
In analiza facuta in teritoriu, apoi prin transpunerea in SWOT se observa lipsa unor servicii de
baza pentru populatia din teritoriu fapt ce se urmareste a se realiza prin masura sus
mentionata. Masura va contribui la imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza
destinate populatiei rurale, imbunatatirea serviciilor publice, inclusiv a celor de agrement si
culturale si a infrastructurii aferente; imbunatatirea infrastructurii la scara mica (inclusiv
investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei). Masura
vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, dezvoltarea socio-economica a
teritoriului, precum si crearea unor noi locuri de munca.
Dezvoltarea socio-economica a spatiului rural este indispensabil legata de existenta unei
infrastructuri rurale, existenta si accesibilitatea serviciilor de baza. Imbunatatirea si
dezvoltarea infrastructurii de baza reprezinta o cerinta esentiala pentru crestrea calitatii
vietii si care conduce la inversarea tendintelor de declin economic si social.
1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala
c.) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiei comunitatii rurale
1.2 Obiective specifice ale masurii
· imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale (de
ex. parcuri, terenuri de joc, piete de valorificare a produselor locale, etc.);
· imbunatatirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;
· imbunatatirea sigurantei publice prin infiintarea si/sau modernizarea retelelor de iluminat
public si prin instalarea sistemelor de supraveghere;
. imbunatatirea infrastructurii de agrement si turistic de uz public;
1.3 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele
rurale
1.4 Masura corespunde obiectivelor
art. 20 , alin. 1, punctul d.Reg (UE) nr.1305/2013- investitii in crearea, imbunatatirea sau
extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement
si culturale, si a infrastructurii aferente, alin. (2) Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri
vizeaza exclusiv infrastructura la scara mica, astfel cum este definita de fiecare stat membru
in programul sau
1.5 Masura contribuie la Domeniul de interventie
●
DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale
1.6 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/201

Masura contribuie la inovare si protectia mediului
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii in UAT prin activitatile economice nou
infiintate, prin contributia adusa la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de
munca si combaterea saraciei. Toate investitiile realizate in cadrul acestei masuri vor fi din
categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adopta
solutii de obtinere a energiei din surse regenerabile.
1.7 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
1.8 Sinergia cu alte masuri din SDL
2. Valoarea adaugata a masurii
La proiectarea investitiilor cu constructii se impune luarea in considerare a caracteristicilor
arhitecturale, de structura urbanistica si de peisaj. Pentru indeplinirea acestui criteriu de
eligibilitate, beneficiarii proiectelor vor solicita consultanta gratuita oferita de Comitetul de
Consultanta Arhitecturala desemnat si contractat de GAL. Se pune un mare accent la
eficientizarea energetica a investitiilor prin utilizarea energie regenerabila, acesta fiind un
criteriu de selectie. In cazul dotarilor cu echipamente necesare locuitorilor se vor imbunatatii
serviciile publice, va afecta siguranta acestora si protectie a mediului.
Proiectele care au un impact micro-regional vor primi punctaj mai mare si beneficiarul poate
obtine plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul nr. 807/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002
care stabileste principiile generale si cerintele legii alimentelor, Autoritatea Europeana
pentru Siguranta Alimentelor si procedurile privind siguranta alimentelor R (UE) nr. 852/2004
al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor
alimentare;
Legea nr. 215/2001
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
●
autoritati publice locale si asociatiile acestora (ADI-uri)
4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta):
·
populatia locala
·
intreprinderile infiintate si/sau dezvoltate in teritoriu
·
ONG-uri din teritoriu
5. Tip de sprijin
·
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv
·
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 R. (CE) nr. 1305/2014.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

·Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din
Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si
obiectivele si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala.
In acest sens actiunile eligibile sunt:
●
Infiintarea, modernizarea si/sau dotarea infrastructurii de baza
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;
- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura;
- Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltara locala si/sau judeteana
aprobata;
- Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER;
- Consultarea prealabila a beneficiarilor de proiecte inca de la inceperea elaborarii
proiectelor cu Comitetul arhitectilor desemnati si contractati de GAL cu scopul luarii
in considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structura urbanistica si de peisaj.
7.1. Cheltuieli eligibile:
- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii
7.2. Cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013 care
pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie
plantații pomicole;
- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art.
35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare,
conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- 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;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (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 construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la
art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
·

8. Criterii de selectie
Proiecte care deservesc mai multe UAT

·
·
·
·

Proiecte cu impact micro-regional;
Exploatarea resurselor de energie regenerabila;
Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga;
Solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
La stabilirea cuantumului sprijinului am avut in vedere aspectul daca un proiect deserveste
mai multe UAT-uri (cel putin 3 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate obtine plafonul
maxim al ajutorului public nerambursabil.
Intensitatea sprijinului va fi de:
·
100% pentru investitii negeneratoare de venit
·
100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica
Valoarea maxima a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate.
10. Indicatori de monitorizare
Domenii de interventie Indicator de monitorizare
1A

Cheltuieli publice totale: 140.000 EURO

6B

Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri
inbunatatite: 7.000

