Creșterea coeziunii și responsabilității socialcomunitare și culturale și a capacității UAT-urilor de a
Denumirea măsurii
interveni și rezolva problemele comunității prin
investiții în înființarea și dezvoltarea infrastructurii
educaționale, sociale, culturale și de intervenție.
Codul măsurii
M6.B.1/ 6B
Tipul măsurii
INVESTIȚII
1.Descrierea generală a măsurii
Măsura contribuie la realizarea și/sau dezvoltarea
infrastructurii sociale, educaționale și culturale care
vor deservi nevoile legate de asistență medicală
comunitară, socială și culturală a locuitorilor din
teritoriul. De asemenea v-a contribui la creșterea
capacității UAT-urilor de a interveni și soluționa
problemele curente ale comunității, ce depășesc
responsabilitatea individuală. Prin infrastructura
dezvoltată pot fi asigurate următoarele servicii: servicii
de permanență și asistență medicală primară
comunitară; servicii de consultație și tratament
stomatologic; servicii de analize medicale de laborator;
servicii de asistență socială-refugiu temporar pentru
mame și copii; servicii de îngrijire medicală şi asistenţă
socială la domiciliu; servicii de dezvoltare şi educaţie
timpurie; servicii auxiliare cu caracter administrativ,
1.1 Justificare. Corelare
servicii sociale educaționale adresate familiilor
cu analiza SWOT
defavorizate și cu risc de excludere socială, etnică și
comunitară.
Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii
locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea
oportună și prin accesibilizarea serviciilor medicale și
de asistență socială.
Realizarea obiectivelor măsurii ating la inversarea
tendințelor de declin economic și social și de
depopulare a zonelor rurale, conservarea și
perpetuarea patrimoniului tradițional-cultural al
tuturor etniilor din teritoriul GAL, înbunătățirea
relațiilor interetnice și de asumare a asumare a
identității, dezvoltarea de centre ce vor contribui la
îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizare
și cu risc de excludere comunitară (în special
comunitatea romă).
1.2. Obiectivul de
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
dezvoltare rurală al
economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea
Reg(UE) 1305/2013
și menținerea locurilor de muncă.
O2: Dezvoltarea echilibrată socială și economică a
1.3.Obiectivul specific
comunităților rurale, prin valorificarea resurselor
local al măsurii
locale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de

muncă. Obiectivul este derivat din obiectivul c) din
PAC.
O3: Promovarea valorilor sociale economice culturale
prin cooperare transnațională (dintre România și alte
state europene) și inter-teritorială (în cadrul
teritoriului României) cu alte GAL-uri din România și
parteneriatele de tip DLRC sau alte parteneriate, a
toleranței și dialogului inter și multicultural.
1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5,
Reg.(UE) nr.1305/2013
1.5. Masura corespunde
obiectivelor art. ... din
Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Contribuţia la
domeniile de intervenţie
1.7 Contribuţia la
obiectivele transversale
ale Reg.(UE) 1305/2013

1.8 Complementaritate
cu alte măsuri din SDL

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Art. 20
6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Măsura contribuie la inovare, Mediu și climă
Măsura M6.B.1. ai cărei beneficiarii direcți sunt
Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora, ONGuri definite conform legislației în vigoare, GAL-ul, se
adresează celor care beneficiază de finanțare direct
sau indirect (în calitate de beneficiari finali) pe
măsura M6.C.1, respectiv entități private din
teritoriul GAL, GAL-ul, comunităţile locale din
localitățile considerate „pete albe” de pe teritoriul
GAL, inclusiv Autorităţi publice locale şi asociaţiile
acestora, ONG-uri definite conform legislației în
vigoare, GAL-ul.

1.9 Sinergia cu alte
M6.A.1, M6.C.1
măsuri din SDL
2. Valoarea adăugată a măsurii
Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare de asistență medicală
comunitară, educațională, culturală și socială reprezintă o abordare complexă
pentru soluționarea privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația din
satele izolate și greu accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Aria de
deservire a centrelor comunitare multifuncționale va acoperi mai multe UAT-urile
din teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate. Achiziția de utilaje de către UAT-uri
prin care se crește capacitatea acestora de intervenție în soluționarea problemelor
cu impact colectiv din comunitate.
Dezvoltarea de infrastructură socială și culturală ce să deservească intereselor
comunității în ansamblu indiferent de rasă, etnie și gen. Se are în vedere non
segrerarea etnică, cu accent pe comunitatea romă.
3. Trimiteri la alte acte legislative

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările
și completările ulterioare.
Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 .
Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr.
807/2014, HG 226/2015.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
A. Pentru proiecte de investiții în infrastructură socială:
 Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare
 GAL-ul
B. Pentru proiecte de investiții în infrastructură
educațional-culturală și turistică
4.1. Beneficiari direcţi
 Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare
 GAL-ul
C. Pentru proiecte de investiții în infrastructură de
intervenție
 Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora
 populația locală;
 întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în cadrul
4.2. Beneficiarii indirecţi
centrelor comunitare multifuncționale;
 ONG-uri care vor avea activități de asistență socială
în centrele comunitare multifuncționale.
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 bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1. Pentru proiecte de investiţii în infrastructură socială
Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare sociale (centre de zi
- pentru activități de intervenție socială axate pe copii și tineri cu accent pe
activități de informare și conștientizare în ceea ce privește integrarea socială
indiferent de etnie -, afterschool, creșe).
6.2. Pentru proiecte de investiții în infrastructură educațional-culturală și turistică
Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare educaționale,
turistice (centre de informare, sisteme de orientare turistică, etc) și culturale
(cluburi tematice pentru copii și tineret).
Infrastructură suport pentru acțiuni de intervenție educațională și culturală, axate
pe copii și tineri cu accent pe activități de informare și conștientizare în ceea ce

privește: integrarea culturală indiferent de etnie, protecția mediului și ecologie,
promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale.
6.3. Pentru proiecte de investiții în infrastructură de intervenție
Utilaje pentru intervenție pentru soluționarea problemelor comunitare.
.
Nu este eligibilă achiziția de bunuri si echipamente second-hand, achiziția de
mijloace de transport pentru uz personal și transport persoane și angajarea de
personal
7. Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii
 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală;
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească mai multe UAT-uri
din teritoriu;
8. Criterii de selecţie
8.1 Pentru proiectele de investiţii în infrastructură socială
 Gradul de acoperire al populației deservite și angajamentul pentru întreținerea
și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional
 Prioritizarea tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei (în funcție de indicele de dezvoltare umană locală)
 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
 Investiția vizează proiectele integrate; sunt cele care includ activități
combinate din domenii precum: educație, ocupare, furnizarea de servicii
(sociale/medicale/medico-sociale)
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;
 Solicitanți care au experiență în activități similare cu cele pentru care solicită
finanțare.
8.2. Pentru proiecte de investiții în infrastructură educațional-culturală și turistică
 Existența unor ansambluri de jocuri populare, de suflători, grupuri folclorice,
taraf, echipă corală și/sau teatrală, cercuri pictură, sculptură, ceramică etc. ;
 Prioritizarea tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei (în funcție de indicele de dezvoltare umană locală)




Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
Investiția vizează proiectele cu impact micro-regional sau integrate;
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție
similară;



Solicitanți care au experiență în activități similare cu cele pentru care solicită
finanțare.
8.3. Pentru proiecte de investiții în infrastructură de intervenție
 Investiții în infrastructura locală de bază;


Rentabilitatea internă RIR =

𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑋 𝑁𝑟. 𝑎𝑛𝑖 − valoarea investiției
valoarea invesiției

x100% > 0

 Exploatrea resurselor din surse regenerabile;
 Contribuția proprie ridicată;
 Existența infrastructurii solicitată prin proiect;
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere ca un proiect să deservească
mai multe UAT-uri din teritoriul GAL, beneficiarul poate obține plafonul maxim al
ajutorului public nerambursabil.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:
 100% pentru investiții negeneratoare de venit,
 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din
proiect.
Valoarea proiectelor:
9.1. Pentru proiectele de investiţii în infrastructură socială - maxim 70.000 Euro
9.2. Pentru proiecte de investiții în infrastructură educațional-culturală și turistică
și de intervenție - maxim 70.000 Euro.
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: populația din minim 2
UAT-uri respectiv 3.739 locuitori Numărul beneficiarilor de infrastructură

îmbunătățită: populația din minim 2 UAT-uri.
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
- Dezvoltarea de infrastructură culturală și educațională, axată pe copii, cu abordare
inovativă integrativă prin apel la metode moderne de informare și interacțiune (ateliere
tematice, jocuri de rol, promovare integrată de tradiții și obiceiuri etnice și culturale)
;
- Dotarea centrelor comunitare cu sisteme care utilizează energie regenerabilă și pune
accent pe utilizarea tehnologiilor informaționale;
- Realizarea de acțiuni social-culturale de promovare și integrare a minorităților locale
având în vedere fenomenul de neasumere publică a identiății proprii de către
minoritatea romă;
- Îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale și de asistență socială în
mediul rural;
- Introducerea, dezvoltarea unităților de îngrijire medicală şi asistenţă socială la
domiciliu;
- Funcționarea Comitetului de Consultanță Arhitecturală desemnat și contractat de GAL
prezintă un element inovativ prin care beneficiarii, încă de la conceptualizarea
proiectului, vor accesa consultanţă, oferită cu titlu gratuit.

