Denumirea măsurii

DEZVOLTAREA SPATIULUI RURAL

Codul măsurii

M6/6B

Tipul măsurii

INVESTIȚII
Descrierea generală a măsurii
La nivelul teritoriului, atat serviciile de baza pentru populatie
cat si infrastructura locala sunt relativ slab dezvoltate si nu
satisfac nevoile comunitatii rurale. Prin urmare, in zona sunt
necesare a se realiza investitii care sa contribuie la
imbunatatirea conditiilor generale de viata ale locuitorilor si
care sa asigure, totodata, dezvoltarea serviciilor locale de
baza. Toate aceste actiuni sunt eligibile pentru sprijin in
cadrul prezentei masuri.
.

Justificare.Corelare cu
analiza SWOTT

Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg(UE)
1305/2013

3. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiei comunității rurale


Obiectivul specific local
al măsurii





Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5,
Reg.(UE) nr.1305/2013
Contibuţia la Priorităţile
SDL (locale)
Masura corespunde
obiectivelor art. 20
din Reg.(UE)
nr.1305/2013
Contribuţia la
domeniile de
intervenţie
Contribuţia la
obiectivele

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin
amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri,
terenuri de joc, piețe de valorificare a produselor locale,
etc.);
îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu
echipamente necesare;
îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau
modernizarea rețelelor de iluminat public și prin
instalarea sistemelor de supraveghere;
îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz
public;

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale
Imbunatatirea calității vieții în teritoriu

art. 20 , alin. 1, pct. b), c).

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare atat prin
categoriile de acțiuni eligibile propuse cat si prin specificul

transversale ale
Reg.(UE) 1305/2013

Complementaritate cu
alte măsuri din SDL
Sinergia cu alte
măsuri din SDL

teritorial/local al intervențiilor.
Masura contribuie la obiectivele transversale mediu si clima
prin tipul de investitii sprijinit, care include printre altele
modernizarea rețelelor de iluminat public si astfel contribuie
la reducerea consumului de energie.
Masura este complementara cu masurile:
-M5/6A, M7/6B, M8/6B, M9/6B, M10/6B/M11/6C.
M6/6B este in sinergie cu masurile M 5/6A M7/6B, M8/6B,
M9/6B, M10/6B, M11/6C si impreuna contribuie la realizarea
Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale

Valoarea adăugată a măsurii
Masura este relevanta pentru ca sustine realizarea unor operatiuni care vor contribui la
imbunatatirea nivelului de trai si a conditiilor generale de viata ale locuitorilor din zona
GAL. Concret, masura sprijina atat investitiile in crearea, imbunatatirea sau extinderea
serviciilor locale de baza, cat si investitiile in crearea, imbunatatirea si extinderea
infrastructurii la scara mica, inclusiv investitiile in domeniul energiei din surse
regenerabile si al economisirii energiei. Asadar, masura aduce o valoarea adaugata
teritoriului GAL Siretul Verde intrucat stimuleaza dezvoltarea intregii comunitati locale.
Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr.
1407/2013
Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Entități publice
Beneficiari direcţi
 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)
 populația locală
 întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
Beneficiarii indirecţi
 ONG-uri din teritoriu
Beneficiari directi sau indirecti ai masurilor: M5/6A, M7/6B,
M8/6B, M9/6B, M10/6B/M11/6C
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 Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai in cazul proiectelor de
investitii.
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea prevederilor
HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - cap. 8.1 și Fisa
tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin
OMADR nr. 295/2016.
Pentru proiecte de investiţii







Acțiuni eligibile:
Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația din spatiul
LEADER
Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale
Înființarea, modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat
Înființarea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere
Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul
primăriilor
Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz
public conform specificului local

Acțiuni neeligibile:
- Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand;
- Proiectele generatoare de venituri cu excepția celor de utilitate publică;
Condiţii de eligibilitate
Pentru proiectele de investiţii













Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în 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 dezvoltară locală și/sau județeană
aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL Siretul Verde;
Criterii de selecţie
Proiecte realizate în parteneriat;
Proiecte cu impact micro-regional;
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială;
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
Sume aplicabile şi rata sprijinului

Justificare
La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect

deservește mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate
obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil.
Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:
 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro
Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: 2000

Caracterul inovativ al masurii este sustinut, pe de o parte, de categoria de actiuni eligibile
(ce fac obiectul masurii) iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al interventiei
care permite realizarea investiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase mici cu o
populatie de maxim 20.000 locuitori.

