Denumirea măsurii: CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII
FIZICE LOCALE ȘI A SERVICIILOR DE BAZĂ.
CODUL Măsurii: M 5 / 6B
Tipul măsurii:
INVESTIȚII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.
 Justificare. Corelare cu analiza SWOT:
În conformitate cu studiile realizate la nivel național, comunele din GAL-ul nostru au un
ridicat nivel de sărăcie (în toate IDUL este mai mic de 55) și un scăzut nivel de dezvoltare
edilitară și socială.
În urma consultării partenerilor Asociației GAL Covurlui și ca rezultat al activităților de
animare și consultare a populației teritoriului, s-au identificat mai multe nevoi care trebuie
rezolvate cât mai rapid pentru a putea ridica gradul de satisfacere a necesităților sociale ale
comunităților. Astfel s-a relevat că există porțiuni de drumuri de interes local aflate într-o
stare de degradare care îngreunează accesul mijloacelor de transport în comunitățile rurale.
Unele rețele de apă potabilă nu mai asigură cantități suficiente pentru numărul în creștere al
celor racordați. În ultimii ani unele comunități și-au asigurat, îndeosebi prin GAL, utilaje
necesare pentru întreținerea domeniului public, intervenția în caz de calamități sau situații
de urgență, dar mai există încă localități care nu au nici în prezent astfel de mijloace, sau le
dețin într-o proporție care nu asigură satisfacerea necesităților. Desfacerea produselor
agroalimentare și industriale în condiții de igienă și siguranță alimentară este o altă nevoie
identificată. Tinerii au semnalat necesitatea de a se amenaja terenuri potrivite pentru
desfășurarea activităților sportive.
Din analiza diagnostic și analiza SOWT conturate în urma întâlnirilor din teritoriu s-a conturat
necesitatea finanțării cu prioritate a unei măsuri dedicate creării, îmbunătățirii și
diversificării infractructurii fizice locale și a serviciilor de bază care să aibă impact social și
economic pentru un număr cât mai mare de locuitori/beneficiari, cu efecte pozitive, pe
termen lung. Măsura va contribui la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază
destinate populației rurale și a infrastructurii aferente (ex: drumuri de interes local,
dezvoltare aducțiune de apă, dotare cu utilaje specifice, amenajare de piețe, terenuri de
sport și altele), inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii
energiei și alte investiții de uz public.
Această măsură va contribui la rezolvarea unor probleme identificate la nivelul
teritoriului și evidențiate în analiza diagnostic și analiza SWOT secțiunea 6 – “servicii pentru
populație infrastructură de bază și educație”.
 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013, art.4:
III) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
 Obiective specifice ale măsurii (locale):
- Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației;
 Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală:
P6 –Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013.

 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de
agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; (b) 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, din Reg.(UE)
nr.1305/2013.
 Măsura contribuie la domeniul de intervenție:
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și climă - prin finanțarea investițiilor în sisteme de producere și utilizare pentru
consum propriu a energiei regenerabile și economisirea energiei.
 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Această măsură este complementară cu măsura M1/1A, privind ridicarea nivelului de
cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală din cadrul domeniului de
intervenție 1A, întrucât beneficiarii de proiecte își vor putea desemna angajați care să
urmeze cursuri de perfecționare profesională pentru a ajuta la derularea în bune condiții a
proiectului.
 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Contribuie la prioritatea P6 alături de alte 4 măsuri M4/6A, M6/6B, M7/6B, M8/6C.
2. Valoarea adăugată a măsurii:
Operațiunile susținute în cadrul măsurii aduc valoare adăugată în teritoriu prin finanțarea
unor activități care satisfac într-o măsură cât mai mare nevoile comunităților cum ar fi:
- Facilitarea legăturilor rutiere cu centrul de comună, cu centrele urbane și cu localitățile
învecinate;
- Îmbunătățirea potabilității apei și asigurarea necesarului de apă pentru o stare de igienă
corespunzătoare a populației;
- Dotările pentru intervenția eficientă și rapidă în situații de urgență sau calamități, asigură
condiții mai bune pentru siguranța circulației, aprovizionarea locuitorilor în perioade
dificile, accesul mijloacelor de transport la urgențele medicale;
Prin sprijinul financiar acordat unor asemenea acțiuni nivelul de atractivitate al
localităților crește, diferența dintre mediul urban și cel rural se micșorează, ducînd la
ridicarea calității vieții locuitorilor din teritoriul GAL.
Măsura se diferențiază față de oricare dintre măsurile din același domeniu ale PNDR,
prin cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile,
condiții de eligibilitate, criterii de selecție locale.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislația UE / Națională în vigoare:
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii
Europene din 17 decembrie 2013;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
introducere a unor dispoziții tranzitorii;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei, de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare.
4. Beneficiari:
- UAT-uri – Orașele/ Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
(ADI);
- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri;
- ONG-uri.
5. Tip de sprijin:
- 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 în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:
Acțiuni eligibile:
Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos.
Pentru fiecare dintre ele este dată o listă orientativă și nu exhaustivă a posibilelor
intervenții:
- Investiții în crearea, ameliorarea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la
scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei regenerabile și economisirea de
energie, de exemplu:
 Construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor de interes local, alei pietonale și
poduri;
 Extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă potabilă;
 Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de
iluminat public;
 Investiții în sisteme de producere și utilizare pentru consum propriu a energiei
regenerabile și economisirea energiei;
 Investiții în amenajări pentru managementul deșeurilor locale și dotarea cu
echipamente de gestionare a lor.
- Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale pentru
populația rurală, inclusiv de sănătate, siguranță publică, agrement, precum și
infrastructura aferentă:
 Înființarea, amenajarea spațiilor publice locale : parcuri, terenuri de joacă sau de
sport, piețe locale;
 Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin achiziționarea de utilaje și echipamente
pentru intervențiile necesare;
 Modernizare/renovare clădiri ale instituțiilor publice (exemplu: primării, casă
mortuară).
-

Acțiuni neeligibile:
- Investiții în infrastructura de apă uzată;
- Inființarea sau extinderea rețelelor publice de joasă tensiune;
- Inființarea sau extinderea rețelelor publice locale de alimentare cu gaz;
7. Condiții de eligibilitate:
- 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 GAL;
- Investiția va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia.
8. Criterii de selecție:
- Proiecte realizate în parteneriat;
- Proiecte cu un impact benefic asupra mediului;
- Proiecte care utilizează resurse de energie regenerabilă;
- Proiecte care generează cel puțin crearea unui loc de muncă cu normă întreagă ;
- Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
- Proiecte care se implementează în localități cu grad de sărăcie ridicat;
- Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi
rutiere (drumuri județene, naționale);
- Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este
insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de secetă.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind
procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul Solicitantului
pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare a sesiunii de
primire de cereri de finanțare.
Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii
pentru dezvoltarea teritoriului și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură.
Pentru stimularea unor grupuri țintă specifice, intensitatea sprijinului se diferențiază
astfel:
- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu
va depăși 200.000 euro.
- Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro.
- Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr.
1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe
perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului
public de 200.000 Euro/ beneficiar.

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
10. Indicatori de monitorizare:
- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15.000;
- Numărul de locuri de muncă create - 3;
- Număr de comune sprijinite - 7;
- Cheltuială publică totală – 867.389,72 Euro.

