Denumirea masurii

„Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”

Codul masurii

M8/6B
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
Analiza diagnostic si analiza SWOT la nivelul Teritoriului Parteneriatului GAL a
identificat necesitsatea imbunatatiri infrastructurii, dotarea si/sau eficientizarea
energetica a spatiilor pentru asigurarea de servicii sociale dezvoltate de furnizori private
de servicii sociale, autroritatile locale, unitatile de cult, parteneriatele intre acestia,
precum si cresterea gradului de incluziune sociala, atat la nivelul populatiei de etnie
roma, cat si pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu.
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu si
mentionate in Capitolul I din SDL, sunt:
-N1: Reducerea gradului de saracie a populatiei locale si a cresterii nivelului de trai al
acesteia;
- N18: Imbunatatirea infrastructurii, dotarea/sis au eficentizarea energetica a
spatiilor pentru asigurarea de servicii sociale, dezvoltate de furnizori private de servicii
sociale, autoritati locale, unitatile de cult, precum si parteneriatele intre acestia;
- N24: Sustinerea investitiilor coerente si sustinute in infrastructura de servicii pentru
comunitate.
Proiectele finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip
“hard” urmand ca investitiile de tip “soft” sa fie asigurate prin accesarea Obiectivului
specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiectele finantate, prin asigurarea
complementara a accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala si
acoperirea cheltuielilor pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente
investitiilor de tip “hard” finantate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.3Obiective specifice ale masurii M8/6B
-imbunatatirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii si dotari ale infrastructurii
sociale;

-imbunatatirea calitatii vietii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecarui grup
vulnerabil;
- reducerea saraciei si cresterea incluziunii sociale;
-cresterea sperantei de viata prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel
profesional ridicat, in special categoriilor de persoane care prezinta un risc ridicat;
-investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta
a infrastructurii sociale, incluzand si investitii in producere de energie din surse
regenerabile si de economisire a energiei.
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 principal.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: operatiunile adresate grupului tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de
informare, transfer de bune practici asupra abordarilor inovative in rezolvarea
problemelor individuale si ale comunitatii;
-Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: operatiunile adresate grupului
tinta vor cuprinde inclusiv la activitatile de informare, transfer de bune practice asupra
masurilor de protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M8/6B pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse
in Strategie cum ar fi: M7/6B, M9/6B, M10/6B si M11/6A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M8/6B contribuie, alaturi de Masura M7/6B Cresterea atractivitatii teritoriului
GAL Danubius Ialomita-Braila prin innoirea satului, Masura M9/6B Integrarea minoritatilor,
prevenirea segregarii si a excluziunii sociale, Masura M10/6B Protejarea patrimoniului
cultural, Masura M11/6A Crearea de centre suport pentru servicii adresate populatiei din
mediul rural si incubarea organizatiilor asociative, 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 IalomitaBraila 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
Masura aduce valoare adaugata in comunitatile GAL prin sustinerea actiunilor privind:
cresterea accesului grupurilor vulnerabile la infrastructura si servicii de asistenta sociala,
medicala primara de buna calitate, protejarea persoanelor varstnice aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala, cresterea accesului copiilor din grupuri vulnerabile la
educatie, consolidarea capacitatii institutionale de reducere a saraciei si promovarea
incluziunii sociale.
Masura contribuie la imbunatatirea egalitatii de sanse pentru tineri, femei, alte personae
defavorizate din comunitatile GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA prin finantarea
infrastructurii cu character social.
Proiectele finantate in cadrul acestei masuri vor viza investitii in infrastructura de tip
“hard”’urmand ca investitiile de tip “soft” sa fie asigurate prin accesarea Obiectivului
specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea
sociala a grupurilor vulnerabile vizate de proiecte finantate, prin asigurarea
complementara a accesului la servicii calitative de educatie si formare profesionala si
acoperirea cheltuielilor pentru functionarea si desfasurarea activitatilor aferente
investitiilor de tip “hard”finantate.
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: OG.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea asistentei sociale nr.292/2011; HG.nr.383/2015 pentru
aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru
perioada 2015-2020; Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011; HG 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, Ghidurile Generale si Specifice POCU 20142020 – in special cele aferente Obiectivului specific 5.2 al Programului Operational Capital
Uman.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- UAT-urile si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
- Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu
alte entitati relevante pentru teritoriu;
- Furnizori de servicii sociale, intreprinderi sociale.
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, grupuri vulnerabile/ grupuri tinta asa cum sunt definite de Legea
asistentei sociale nr. 292 din 2011, HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale si Ghidurile Generale si Specifice POCU 2014-2020.
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 construirea
sau reconstruirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor
sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale prevazute in HG 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor–cadru de
organizare si functionare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare pe
timp nedeterminat (infrastucturii de tip rezidential).
Vor fi sprijinite investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de
infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile
si al economisirii energiei asociate investitiilor cu caracter social vizate de aceasta
masura. De asemenea vor fi sprijinite investitii orientate spre transformarea cladirilor
si/sau a altor instalatii aflate in interiorul sau in apropierea asezarilor in scopul
imbunatatirii calitatii vietii si pentru dezvoltarea serviciilor sociale.
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.
Nu sunt eligibile in cadrul acestei masuri urmatoarele tipuri de actiuni:
- actiuni asociate cu protejarea patrimoniului cultural respectiv realizarea de investitii
pentru conservarea patrimoniului cultural de interes local, modernizarea caminelor
culturale din spatiul rural, etc.
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;
- Solicitantul sau partenerii implicati in proiect trebuie sa demonstreze dreptul de
folosinta (sub orice forma vor considera) asupra imobilului (teren/ constructie) unde va fi
implementat proiectul pe o perioada care sa acopere inclusiv perioada de monitorizare a
proiectului;
- 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;
- Solicitantul sau partenerul, oricare dintre ei va asigura operationalizarea investitiei, se
angajeaza ca va obtine autorizarea specifica furnizorilor de servicii sociale pana la
finalizarea implementarii proiectului (in cazul in care nu o detine deja la momentul
depunerii proiectului).
8. Criterii de selectie
- Numarul de beneficiari indirecti ai proiectului;
- Principiul expertizei in desfasurarea de activitati sociale;
- Principiul deservirii beneficiarilor indirecti din mai multe UAT-uri din teritoriu;
- Principiul incurajarii investitiilor ce vizeaza eficientizarea energetica a cladirilor si a
economiilor de resurse in realizarea si functionare a infrastructurii/dotarilor achizitionate.
Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul masurii.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de
pana la 100% 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 cuprinsa
intre 5.000 si 150.000 de euro (suma nerambursabila).
Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 1
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 6: 132.699
Populatia care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 200 locuitori
Numar de locuri de munca create: 0

