Denumirea masurii

„Sprijin pentru realizarea de centre suport si gazduire
furnizori servicii adresate populatiei si/sau pentru
incubarea organizatiilor asociative”

Codul masurii

M11/6A
X INVESTITII

Tipul masurii

X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Analizele diagnostic si SWOT subliniaza accesul limitat al cetatenilor din mediul rural la
informatii despre agricultura si zootehnie, despre antreprenoriat, activitati non-agricole,
locuri de munca. Lipsa accesului la servicii publice, in domeniul social, cultural, educational si
economic este pronuntata.
Pentru a raspunde nevoilor identificate la nivel teritorial, pentru noua perioada de
programare 2014-2020, se are in vedere reducerea discrepantelor dintre mediile urban si rural
in special prin accesului la servicii si informatie pentru populatia din mediul rural.
Tehnologia Informatiei si Comunicatiile de generatie noua au un rol esential in
introducerea si prelucarea de date in toate procesele economice, sociale, de mediu, sanatate,
educationale si culturale, cu impact pozitiv atat asupra dezvoltarii comunitatii, a micilor
afaceri si a fermelor de familie cat si a individului.
Organizatiile asociative sunt putin reprezentate in mediul rural iar serviciile pe care
acestea le pot furnza sunt aproape inexistente. Lipseste o veriga foarte importanta intre
initiativa intreprinzatorilor (in special cei de dimensiune mica sau medie) si implementarea
efectiva a unor proiecte care sa aduca beneficii economice individuale si comunitare.
Organizatiile care presupun asocierea (asociatii ale crescatorilor de animale, cooperative,
asociatii cu scop caritabil, culturale, de sustinere reciproca a persoanelor cu nevoi speciale,
etc.) au un handicap major atunci cand se instituie in mediul rural si mic urban – resursele
limitate de care dispun la inceput le impiedica sa aiba un contact eficient in comunitate, nu
au capacitate institutionala suficienta pentru implementare de proiecte si programe, nu
beneficiaza de suport pentru initierea sistemelor de management minim necesare pentru
inceput.
In teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila nu exista entitati care sa gestioneze asemenea
centre pentru gazduirea furnizorilor de servicii adresate populatiei locale si pentru
support/incubarea societatii civile.

1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i) favorizarea competitivitatii agriculturii, (ii) asigurarea gestionarii durabile a resurselor
naturale si combaterea schimbarilor climatice, (iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale
echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de
munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M11/6A
Masura M11/6A contribuie la obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si
comunitatilor prin realizarea urmatorului obiectiv specific:
- Realizarea si/ sau dotarea unei infrastructuri de gazduire a furnizorilor de servicii adresate
populatiei precum;
- Realizarea si/ sau dotarea unei infrastructuri pentru incubarea a formelor asociative din
teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila.
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in
zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare:
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele
rurale
P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in
toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a
padurilor
P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu
emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si
silvic
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: proiectele propuse prin aceasta masura vor fi inovative la nivel de implementare
proces, si management in special prin efectul multiplicativ al masurii.
-Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: serviciile sustinute prin intermediul
masurii pot influenta pozitiv activitatile de protectia mediului si cele de atenuare a
schimbarilor climatice.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M11/6A pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M3/1C, M2/1A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL

Masura M11/6A contribuie, alaturi de Masura M8/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale,
Masura M9/6B Integrarea minoritatilor, prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura
M10/6B Protejarea patrimoniului cultural, Masura M7/6B Infrastructura mica, Masura M5/6A
Crearea de noi activitati ne-agricole si Masura M6/6A Dezvoltare intreprinderilor ne-agricole,
la obiectivul mai larg al Prioritatii P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
dezvoltarii economice in zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei GAL Danubius
Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari ale volumului total al cheltuielilor publice,
numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre Masurile care conduc la
realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi considerate optimizari ale
implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare Locala a Parteneriatului GAL
Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic concluziile Analizei Diagnostic/SWOT si
pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Valoarea adaugata a Masurii M11/6A este generata de crearea si/sau dotarea unui centru
care sa includa accesul tuturor cetatenilor la servicii si informatii prin sustinerea instalarii si
mentinerii furnizorilor de servicii in mediul rural si mic urban, cresterea capacitatii de
utilizare a serviciilor societatii informationale, reformarea modelelor operationale la nivelul
administratiilor publice, cresterea eficientei si competitivitatii la nivelul mediului de afaceri
din toate domeniile dezvoltarii rurale. Unul dintre obiectivele principale prevazute este
ameliorarea contextului economic local in special pentru dezvoltarea initiativelor agriculturii
mici si mijlocii, a producatorilor de dimensiune redusa, tineri antreprenori, etc.
In acelasi timp infrastructura creata poate gazdui Organizatii asociative care pot
implementa proiecte si programe in beneficiul populatiei regiunii acoperite, va oferi servicii
suport pentru aceste organizatii in vederea maturizarii si cresterii capacitatii lor institutionale.
Structura de sprijin va fi in principal destinata Organizatiilor asociative si furnizori de
servicii pentru populatiei cum ar fi (lista nu este limitata):
- Servcii de consiliere in domeniul agricol
- Servcii de creditare
- Servicii de consultanta in elaborarea si implementare de proiecte
- Servicii de proiectare
- Servicii de contabilitate
- Servicii juridice
- Servicii in domeniul asigurarii
- Servcii on-line de tipul: e-guvernare,e-booking,e-learning,e-comert,e-promovare, bursa
de locuri de munca locale, de terenuri etc.
Infrastructura poate asigura si un spatiu comun de secretariat, sala de conferinte pentru
desafsurarea unor activitati comune, sau de grup, eventual servicii de contabilitate si
consiliere.
Serviciile on-line vor putea fi furnizate atat de administratorul caldirii cat si de locatari.

Beneficiarii serviciilor realizate prin infrastructura construita pot si si alte
persoane/organizatii care demonstreaza o activitate relevanta in favoarea comunitatii locale
(in afara celor care sunt deja gazduite).
Investitiile realizate in cadrul Masurii M11/6A vor sustine activitatile categoriilor de
beneficiari din celelalte Masuri ale Strategiei.
Atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila
ar fi mult ingreunata in lipsa Masurii M11/6A „ Sprijin pentru realizarea de centre suport
servicii adresate populatiei si pentru incubarea Organizatiilor asociative”.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Reg. (UE)nr.1303/2013, Reg. (UE)nr.480/2014, Reg.(UE)nr. 808/2014
de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE)Nr.1305/2013, Reg.(UE) 1305/2013, Reg.(UE)
nr.807/2014.
Legislatie Nationala: Ordonanta Guvernului 26/2000, Legea societatilor comerciale.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- Organizatii Non-Guvernamentale;
- Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale Organizatiilor NonGuvernamentale cu alte entitati relevante pentru teritoriu;
- Micro-intreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente/ nou infiintate din teritoriul
LEADER.
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, intreprinderi si societati comerciale - mediul de afaceri din teritoriu,
organizatii asociative.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la implementarea
urmatoarelor tipuri de proiecte: investitii legate de realizarea unei infrastructuri de servicii
suport adresate populatiei rurale, pentru gazduirea furnizorilor de servicii si/sau incubarea
organizatiilor non-guvernamentale.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: cheltuielile cu constructia, extinderea sau renovarea de bunuri imobile,
achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe
piata a activului precum si onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru

consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate.
Acestea din urma vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad
simpla achizitie.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria costurilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de
finantare a proiectului cu exceptia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R
(UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL;
- Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
-Viabilitatea investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii
tehnico-economice;
- Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o
perioada de minim 5 ani de la data ultimei plati;
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata.
8. Criterii de selectie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun:
- un numar cat mai mare de furnizori servicii gazduiti si/sau organizatii asociative incubate;
- un numar cat mai diversificat de servicii;
- furnizeaza servicii TIC direct catre beneficiari sau prin intermediul celor gazduiti.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%.
Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi de maxim
200.000 Euro. Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare. Reg. UE nr. 1407/2013.

10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 1
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 15.000
Numar de locuri de munca create: 1

