Fișa Măsurii
M8/6B
SUSȚINEREA INIȚIATIVELOR SOCIETĂȚII CIVILE DIN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE
Denumirea măsurii

SUSTINEREA
INITIATIVELOR
SOCIETATII
TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE

Codul măsurii

M8/6B

Tipul măsurii

INVESTIȚII
Descrierea generală a măsurii
Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea
activităților culturale, sociale, de sport și de tineret,
completând activitatea autorităților locale. Sprijinirea
acestora, creșterea responsabilității lor în rezolvarea
problemelor locale și în dezvoltarea comunității rurale este
foarte important în privința incluziunii sociale și a prevenirii
depopulării zonelor rurale. Organizațiile societății civile sunt
motorul dezvoltării comunității rurale în colaborare cu
autoritățile locale. Activitatea lor poate fi mai complementară
în cazul în care activitatea acestor organizații pot fi incubate
în centre de resurse ale societății civile. Incubarea
organizațiilor societății civile poate induca dezvoltarea viabilă
și sustenabilă în mediul rural. Nivelul de activitate a societății
civile face referire la faptul că populația locală are voința de a
influența formarea condițiilor proprii de viață. Implicarea ONGurilor în dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea
unei dezvoltări dinamice.
3 )obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă
 consolidarea societății civile
 participarea activă a societății civile în dezvoltarea
comunității
 implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a
mediului LEADER
 crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea
durabilă a comunității LEADER GAL Siretul Verde
 creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care
beneficiază de servicii îmbunătățite

Justificare.Corelare cu
analiza SWOTT

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

Obiectivul specific
local al măsurii

Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art.5,
Reg.(UE) nr.1305/2013
Contibuţia la
Priorităţile SDL (locale)

CIVILE

DIN

6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale
Sporirea atractivității teritoriului prin
identitatii locale si creșterea coeziunii sociale

intarirea
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Masura corespunde
obiectivelor art. 20 din
Reg.(UE) nr.1305/2013
Contribuţia la
domeniile de
intervenţie

art. 20

6 B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Masura contribuie la obiectivul transversal inovare prin
impactul adus comunitatilor locale din teritoriu. Prin incubarea
Contribuţia la
organizațiilor societății civile în centrele de resurse, măsura
obiectivele
contribuie la consolidarea identităţii şi a profilului local și la
transversale ale
evitarea intervențiilor punctuale. Incubarea acestor organizații
Reg.(UE) 1305/2013
dă posibilitatea de încurajare a creșterii gradului de încredere
între ele și între autoritățile locale, organizarea acțiunilor în
mod coerent și consolidarea societății civile din mediul rural.
Complementar cu masura:
Complementaritate cu
M9 /6B GAL –Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin
alte măsuri din SDL
organizarea de evenimente cu specific local
Masura M8 /6B este in sinergie cu masurile
M7/6B, M 5/6A, M6/6B, M9/6B, M10/6B, M11/6C si impreuna
Sinergia cu alte măsuri
contribuie la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii
din SDL
sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale
Valoarea adăugată a măsurii
Sprijinirea organizațiilor ale societății civile și înființarea centrelor de resurse ale
societății civile reprezintă o abordare integrată prin care organizațiile societăților civile
pot induca dezvoltarea viabilă și sustenabilă a mediului rural.
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;
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr.
807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013
Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Entități private:
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare
Beneficiari direcţi
 Unități de cult conform legislației în vigoare
 populația locală
Beneficiarii indirecţi
 întreprinderile locale
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.
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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:
Investiții în active corporale:
 Înființarea, dezvoltarea și dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale societății
civile
 Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății civile
 Construirea, modernizarea si/sau dotarea spațiilor cu destinatie sportiva sau de
agrement cu interes local
 Dotarea centrelor multifuncționale pentru asigurarea serviciilor locale de bază
(asistență socială, programe pentru copii și tineri, programe de integrare pentru
rromi, programe de instruire, programe de educație preventive, programe pentru
persoane cu dizabilități, etc.) realizate în parteneriat cu autoritățile publice locale.
 Construirea, reabilitarea și/sau dotarea unităţilor pentru situaţii de urgenţă
Investiții în active necorporale:
 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri
imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a
activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care
prevăd simpla achiziție.
Acțiuni neeligibile:
- achiziția de echipamente/utilaje second-hand
Condiţii de eligibilitate
Pentru proiectele de investiţii











Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER GAL Siretul Verde
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
Criterii de selecţie
Experiența relevantă în domeniu
Proiecte realizate în parteneriat
Proiecte de construire, renovare se echipează cu soluții de energie regenerabilă
beneficiari directi ai masurii M9 /6B GAL –Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin
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organizarea de evenimente cu specific local
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în
vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea
măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Sume aplicabile şi rata sprijinului
Justificare
La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect
deservește mai multe 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 - 200
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
- Sprijinirea prin LEADER al activităților organizațiilor societății civile are caracter
inovativ, aduce un impact economic, social și cultural în teritoriu. Prin incubarea
organizațiilor societății civile în centrele de resurse, măsura contribuie la consolidarea
identităţii şi a profilului local și la evitarea intervențiilor punctuale. Incubarea acestor
organizații dă posibilitatea de încurajare a creșterii gradului de încredere între ele și între
autoritățile locale, organizarea acțiunilor în mod coerent și consolidarea societății civile
din mediul rural.
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