
Denumirea Masurii – „Investitii in infrastructura socială”
Codul Masurii– M6/6B

Tipul masurii – investitii
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a

acesteia si a contribuției la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie,
la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.

Infrastructura sociala priveste aspectele cu care se confrunta locuitorii
comunitatilor in viata cotidiana a acestora, in raport cu serviciile oferite de catre
autoritati si care trebuie sa le asigure o calitate a vietii corespunzatoare.

La nivel local trebuie sa se dezvolte tipuri de activiati care sa vizeze aspecte
culturale, artistice, sociale, medicale, educationale, etc.

Masura vizeaza realizarea obiectivului de dezvoltare rurala III.Diversificarea
activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea
infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele
rurale (art.4 din Reg.1305/2013).

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa, il
reprezinta ””dezvoltarea infrastructurii socială la nivel local pentru a raspunde
abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor intreprinse”.

Masura priveste Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a
reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. (Art.5 din
Reg.1305/2013).

Masura vizeaza obiectivele Art.20 (1)(b) (d) din Reg.1305/2013.
Art. 20 (1)(b) din Reg. 1305/2013 prevede: “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”;

Art. 20 (1)(d) din Reg. 1305/2013 prevede: “investiții în crearea,
îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale,
inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”

Masura contribuie laDomeniul de interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii
locale in zonele rurale”, inclus in prioritatea P6.

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P6, contribuie la
realizarea obiectivelor transversale legate de inovare prin:

Existenţa unei infrastructuri sociale funcţionale ofera tuturor categoriilor de
locuitori posibilitati de integrare in viata sociala si a unui nivel de viata mai bun.
Aceasta masura este sinergica cu Masura - M5/6B „Investitii in infrastructura
rurala”, cu Masura - M4/6A „Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de
munca” si cu Masura - M7/6C „Investitii in infrastructura de banda larga”,
contribuind la Prioritatea P6
2. Valoarea adaugata a masuri

Sprijinul financiar pentru prezenta măsură aduce o valoarea adăugată
teritoriului GAL întrucât stimulează dezvoltarea infrastructurii sociale, contribuind
la: integrarea grupurilor vulnerabile în cadrul comunității locale; promovarea
incluziunii sociale, reducerea dezechilibrelor și diminuarea disparităților dintre
comunitatea socială defavorizată și restul comunității din zona GAL; îmbunătățirea
nivelului de trai pentru comunitatea din zona GAL.

3. Trimiteri la alte acte legislative:
Regulamentul (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE)

Nr. 1305/2013;
Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a

masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si
art.24(4).



Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările
și completările ulterioare.
4. Beneficiarii eligibili
-Comunele si asociatiile acestora stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare;
-ONG-uri, unitățile sanitare, unitățile de invățământ și alte instituții publice care
dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.
5.Tipul de sprijin

Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(a) din Reg. nr.
1303/2013, sub forma rambursarii costurilor eligibile si platite efectiv.

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de 20.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile
Actiuni/cheltuieli eligibile specifice

- Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii la scară mică de
tip social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate;

- Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază de
tip social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate

.- proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de
servicii sociale.
- Investiții în crearea centrelor de zi pentru persoane defavorizate, în vârsta.
- Dotarea gradinitelor, a salilor de sport,a asezamintelor sociale pentru persoane
defavorizate /after school;

Cheltuieli eligibile generale vor respecta prevederile din:
Art. 45, 60 din Reg (UE) nr. 1305/2013, si art.7 din HG 226/2015 (legislatia care

priveste stabilirea cadrului national de implementare a masurilor finantate prin
FEADR);

Actiuni/cheltuieli neeligibile
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunteligibile:

• achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a

proiectului;
 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport

persoane;
 investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri

eligibile;
 cheltuieli 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 construite și neconstruite, cu excepția
celor prevazute la art.19 din Reg. 1305/2015;
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;

• 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.

7. Condiții de eligibilitate specifice
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;



- Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL;
- Investiția trebuie să fie în corelare cu prevederile din Strategia de Dezvoltare
Locala a GAL si sa se justifice din punct de vedere al scopului pentru care este
propus proiectul.
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei
pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de
eligibilitate aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene
si prevederile din HG 226/2015.
8. Criterii de selectie

La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al
R(UE) nr. 1305/2013, urmărind asigurarea tratamentul egal al solicitanților, o mai
bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu
prioritățile stabilite in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc:
- se acordă punctaj proiectelor care privesc un număr mare de locuitori care să
beneficieze de pe urma activităților propuse;
- se acorda punctaj proiectelor prin care se propun activitati creative cu efect
educational asupra generatiei tinere;

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului.
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Alocarea financiara pentru aceasta masura este de 20.000 euro, la nivelul
teritoriului GAL.

Finantarea proiectelor se va face intr-un procent de 100% cu excepția
proiectelor generatoare de venit unde intensitatea sprijinului este de 90%.

10. Indicatori de monitorizare
Indicatorul de monitorizare pentru aceasta masura este “Populatia neta care

beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatite”
Indicatorul de monitorizare care priveste populatia neta care beneficiaza de

servicii/infrastructura este 50 de persoane.


