Denumirea măsurii: “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală”
Codul măsurii: M1/ 6B-Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Tipul măsurii:
X 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 șia
complementarității cu alte măsuri din SDL
Această măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socioeconomică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă. În cadrul centrelor comunitare
multifuncționale de exemplu p ot 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 îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu, servicii de
dezvoltare şi educaţie timpurie, servicii auxiliare cu caracter administrativ. Prin această măsură se
elimină diferențele existente până la acest moment între calitatea serviciilor de bază prestate în mediul
urban și cele din mediul rural, localnicii teritoriului Bazinului Dornelor având șansa de a beneficia de
servicii medicale, de asistență socială, fără a se mai deplasa zilnic zeci de km în orașul Vatra Dornei, la
cel mai apropiat punct medical, punându-se accent pe principiul evitării segregării în teritoriu.
Operaționalizarea infrastructurii se va realiza de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii
sociale, acesta nefiind de tip rezidențial .
Obiectivul de dezvoltare rurală din Reg(UE) 1305/2013, art.4: c) obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de
muncă.
Obiectivul specific local al măsurii: Creșterea calității infrastructurii serviciilor de bază în teritoriul
GAL Bazinul Dornelor.
Măsura contribuie la prioritatea/ priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: P6Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 alin. 1, lit. b.,d., g. din Reg nr 1305/2013.
Masura contribuie la Domeniul de intervenţie 6B -încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
din Reg.(UE) nr.1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: inovare și protecția
mediului.
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
-îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale și de asistență socială în mediul rural;
-Introducerea, dezvoltarea unităților de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu;
-Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
Complementaritate cu alte măsuri din SDL:
-Măsura 6-Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinul Dornelor;
-Măsura 7-Infrastructura de bandă largă în teritoriul GAL Bazinul Dornelor;

-Măsura 10-Păstrarea valorilor culturale, a obiceiurilor și organizarea evenimentelor locale din
teritoriul Bazinul Dornelor;
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
-Măsura 2- Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor;
-Măsura 3- Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri;
-Măsura 7- Infrastructură de bandă largă în teritoriul GAL Bazinul Dornelor,
-Măsura 8- IT & C în teritoriul GAL Bazinul Dornelor,
-Măsura 10- Păstrarea valorilor culturale, a obiceiurilor și organizarea evenimentelor locale din
teritoriul Bazinul Dornelor
-Măsura 11- Diversificare si dezvoltare durabila prin ecoturism,turism montan in teritoriul Bazinul
Dornelor.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Înființarea și/sau moderni zarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență medicală
comunitară 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-uri
din teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Baza legală care a stat la elaborarea măsurii este constituită din:
- 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
- Legea nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare
- Ordonanța Guvernului nr 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr 424/2014 privind
aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale.
- Regulament (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioa re
- Regulament (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului uniunii Europene din 17
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulame ntului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu
modificările și completările ulterioare (art. 20)
- Regulament (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii.

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă):
Beneficiari direcți: Entități publice- autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora
Entități private - ONG-uri definite conform legislației în vigoare, Întreprinderi sociale,
GAL-ul- dacă pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv.
Identificate în SDL nu există nici un alt solicitant care să-și manifeste interesul și se aplică măsuri
de evitare a conflictului de interese,
- CMI.
Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în cadrul 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 din Regulament (UE) nr. 1305/2013.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Acțiuni eligibile:
-Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale;
-construcția, achiziția, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
-achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de echipamente noi, în limita valorii de piață a
activului;
-investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci.
Acțiunile eligibile vor respecta toate prevederile actelor normative și ale documentelor prevăzute în
ghidul solicitantului la Cap.V, pc.6, inclusiv prevederile HG 226/2013, cu modificările și completările
ulterioare și ale PNDR (subcap.8.1 și SM 19.2).
Acțiuni și costuri neeligibile: -dobânzi debitoare;
- achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
- taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul
legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ari fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
- bunuri și echipamente "second hand" ;
- acțiuni efectuate înainte de semnarea contrac tului de finanțare a proiectului, cu excepția costurilor
generale definite la art. 45, alin 2, lit c) din Regulamentul 1305/2013 care pot fi realizate înainte de
depunerea cererii de finanțare;
- mijloace de transport pentru uz personal și pentru tran sport persoane;
- investițiile ca fac obiectul dublei finanțări;
7.Condiţii de eligibilitate
 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 dezvoltară locală și/sau j udețeană aprobată;





Asigurarea sustenabilității din surse proprii sau prin accesarea POCU, 5.2, pentru investiții
prevăzute în HG nr. 867/2015 - Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi a regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;

8. Criterii de selecţie:
 Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în parteneriat (de ex. cu
alte comune, ONG-uri);
 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Bazinul Dornelor și să deservească mai multe UAT -uri
din teritoriu;
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect deservește mai multe
UAT-uri (cel puțin 2 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate obține plafonul maxim al ajutorului
public nerambursabil.
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
Sprijin nerambursabil pe măsură: 300.000 euro
10. Indicatori de monitorizare
-Populația netă care beneficiază de s ervicii/ infrastructuri îmbunătățite 2000 locuitori
-Număr de locuri de muncă nou create: 2 cu normă întreagă
-Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază de infrastructură îmbunătățită

