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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

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT
Măsura va sprijini financiar construirea, extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurii
sociale, în scopul deservirii comunităților locale.
Această măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale marginalizate, cu risc
de sărăcie și excluziune socială, identificate ca atare în analiza SWOT, respective nevoii N2
- Reducerea riscului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile din teritoriul GAL;
Prin această măsură se va realiza infrastructura socială prin înființarea, modernizarea și/sau
dotarea:
 Centre pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială
(centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de
nevoie; centre de zi de integrare/reinterare socială, cantină, școală după școală)
 Centre pentru persoane vârstnice (centre de zi pentru persoane vârstnice; centre de
zi de socializare și petrecerea timpului liber (tip club);
 Centre pentru copii și familie (centre de zi pentru copii : copii în familie, copii
separați sau în risc de separare de părinți; consiliere și sprijin pentru copii și părinți,
centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață);
 Centre pentru persoane cu dezabilități
 Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educație,
formare profesională, ocupare pe piața muncii).
Implementarea măsurii va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona GAL
Dunărea de Sud, prin furnizarea de servicii sociale. Realizarea obiectivelor măsurii
contribuie la stoparea declinului economic și social al mediului rural.
Din datele culese în teren se pot trage câteva concluzii:
 nivelul de asigurare a serviciilor sociale publice este foarte scăzut în majoritatea
comunelor din teritoriul GAL, infrastructură socială este deficitară;
 există o mare deschidere, disponibilitate și expertiză din partea autorităților publice
locale pentru efectuarea de proiecte de investiții pentru asigurarea infrastructurii
sociale locale;
 există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate în vederea accesării
fondurilor nerambursabile necesare îmbunătățirii calității vieții pentru populația
rurală, inclusiv a celei de etnie romă.
Măsura propusă va contribui la rezolvarea următoarelor probleme identificate în teritoriu:
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asigurarea accesului la servicii sociale publice de calitate a persoanelor din teritoriu;
dezvoltare personală a copiilor proveniți din familii aflate în dificultate;
asigurarea asistenței medicale primare;
îngrijire și asistența socială la domiciliu a persoanelor aflate în dificultate.

1.2. Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr.1305/2013: c) Obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea
de locuri de muncă.
1.3. Obiective specifice locale ale măsurii:
Măsura contribuie la stimularea inovării, la consolidarea identităţii şi a profilului local, la
îmbunătăţirea egalităţii de şanse pentru tineri, femei, persoane de etnie rromă, alte
persoane defavorizate.
Prin susţinerea şi sprijinirea activităţii beneficiarilor cu profil social se vor creea premisele
dezvoltării capacităţii antreprenoriale a beneficiarilor indirecţi din cadrul grupului ţintă
vizat.
1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
1.6. Contribuția la domeniile de intervenție
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale.
1.7. Contribuție la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/20013
Măsura contribuie la obiectivele transversale: inovare.
Inovare: Existența unei infrastructuri sociale performante permite formarea de generații
bine pregătite, deschise spre noi oportunități și capabile să inoveze și să dezvolte cu
adevărat zonele rurale, făcând-le atractive pentru noi și noi generații. Având în vedere lipsa
din teritoriul GAL a infrastructurii sociale de acest tip, propus prin măsura M7/6B, ideea
însăși este inovatoare, contribuind astfel la combaterea riscului excluziunii sociale, a
segregării din motive de apartenență la o anumită etnie.
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Măsura nu este complementară cu nici o măsură din SDL.
1.9. Sinergia cu alte măsuri
Măsura M7/6B este sinergică cu M5/6A, M6/6B, M8/6B. Toate aceste măsuri contribuie la
realizarea Priorității 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
2. Valoarea adăugată a măsurii. Măsura contribuie la:
Valoarea adăugată a măsurii este evidențiată prin :
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- caracterul inovator al măsurii (în SDL 2007-2013 nu a fost prevăzută o măsură similară cu
M7/6B propusă pentru SDL 2014-2020;
- impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului (având în vedere consultările avute în
teritoriu în luna martie 2016, este de așteptat ca măsura M7/6B să aibă un impact pozitiv
asupra teritoriului);
- măsura este relevantă în cadrul SDL deoarece contribuie la nevoile de dezvoltare ale
teritoriului, în special la nevoia de reducere a riscului de excluziune socială.
- condițiile specifice de eligibilitate și de selecție au fost stabilite în concordanță cu
specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului și indicatorii specifici.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
- Reg. (UE) nr. 1303/2013;
- Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- Reg. (UE) nr. 807/2014;
- Reg. (UE) nr. 1407/2013;
- Reg. (UE) nr. 808/2014;
- Reg. (UE) nr. 480/2014.
Legislație națională
- Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile infrastructură socială, sărăcie şi incluziune
socială, minorităţi prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcţi:
- UAT-urile din teritoriul parteneriatului;
- ADI – uri din teritoriul GAL;
- ONG-uri
- GAL-ul, în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică
măsuri de evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și
a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate ce va fi stabilită prin
documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.
Beneficiarii indirecţi:
- populația din teritoriul GAL
- ONG-uri din teritoriul GAL care desfășoară activități de asistență socială pentru
populația din teritoriul GAL.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau 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
6.1. Acțiuni eligibile:
a) Investiții în active corporale :
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 Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii sociale
b) Investiții în active necorporale :
 costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de
bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing 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.
6.2. Acțiuni neeligibile:
 Costuri operaționale
7. Condiții de eligibilitate
 solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 activitatea aferentă implementării proiectelor va fi desfășurată în teritoriul GAL;
 solicitantul trebuie să se angajeze că, ulterior finalizării investiției finanțate prin
măsura M7/6B, să asigure sustenabilitatea proiectului - întreținerea/mentenanța investiţiei
pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată, din surse proprii sau din alte surse de
finanțare;
 serviciile asumate de solicitant a se desfășura pentru beneficiarii indirecți (grupul
țintă) din teritoriul GAL vor fi menținute pentru o perioadă de minim 5 ani de la ultima
plată;
 solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin măsură;
 solicitantul trebuie să explice clar și să demonstreze modul în care grupul țintă
(grupul vulnerabil) pentru care va face investiția prin măsura M7/6B va beneficia și de
serviciile aferente și cum acestea din urmă contribuie la integrarea lor socială;
 solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
 solicitantul să prezinte care sunt serviciile sociale care vor fi prestate către grupul
țintă;
8. Criterii de selecție
- Crearea de noi locuri de muncă
- Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului;
- Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în funcție
de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL;
- Principiul gradului de acoperire a populației deservite (raportat la teritoriul GAL).
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi:
- 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri,
- 90 % dacă se generează venituri.
Sprijinul public nerambursabil nu va depăși 50.000 euro per proiect, indiferent de tipul
investiției.
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10. Indicatori de monitorizare
- Populație netă din teritoriul GAL care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite –
25 locuitori din GAL Dunărea de Sud.
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