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Denumirea masurii 1. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA  

Codul masurii M 1/6B(DI SDL2A) 

Tipul masurii Investitii 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la favorizarea incluziunii sociale a grupurilor 

vulnerabile la nivel local. Dezvoltarea serviciilor sociale va duce la 

creşterea gradului de integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a 

persoanelor defavorizate (tineri, femei, batrani, persoane sărace, 

minoritati: polonezi, germani, ucraineni persoane cu dizabilitati 

etc.). Masura contribuie la realizarea obiectivului local: Imbunatatirea 

conditiilor de viata in spatiul rural, prioritatea 2: Combaterea 

excluziunii sociale. Masura contribuie la obiectivele transversale 

mediu, clima si inovare. 

1.2  Obiective de 

dezvoltare rurala a 

Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3 Obiectivul specific 

local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Imbunatatirea conditiilor de viata in 

spatiul rural  

1.4 Contributie la 

prioritatea/ prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale 

 

1.5 Contributia la 

prioritatile SDL (locale) 
Prioritatea 2: Combaterea excluziunii sociale 

1.6 Articolul din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 

Articolul 20 -Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 

Alin. (1), lit. b) 

1.7 Contributie la 

domeniile de interventie 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 6B Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.8  Contributie la 

domeniile de interventie 

SDL (locale) 

Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de servicii sociale 

1.9 Contributii la 

obiectivele transversale 

ale  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 
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1.10 Complementaritate 

cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masura M2 avand in vedere categoriile de 

beneficiari eligibili: autoritati publice locale,ONG-uri, 

unitati/institutii de cult, conditiile de eligibilitate:, obligativitatea 

realizarii investitiei pe teritoriul GAL si criteriile de selectie:, dotarea 

cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila. 

1.11 Sinergia cu alte 

masuri din SDL 
Masura se poate aplica sinergic cu masurile M2, M9 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la stimularea inovarii, la consolidarea identitatii si a profilului local, la 

imbunatatirea egalitatii de sanse pentru tineri, femei, batrani, minoritati, persoane defavorizate, 

persoane cu dizabilitati.  

Pe baza analizei din teritoriu si a consultarilor cu parteneriatul, doua din proiectele care vor fi 

sprijinite prin aceasta masura vor fi implementate in satul Partestii de Sus, Comuna Cacica, jud. 

Suceava, de catre beneficiarii Schitul ”Buna Vestire” (Construirea unui centru social de zi) si Asociatia 

„Mobilitate in Cacica”  (Sprijin  pentru transportul persoanelor cu dizabilitati). O parte dintre 

beneficiarii indirecti ai acestor proiecte vor fi cei 744 de locuitori de etnie poloneza, 162 de 

ucraineni si 18 germani, rezidenti pe raza Comunei Cacica in conformitate cu rezultatele 

Recensamantului din 2011. Prin sustinerea si sprijinirea activitatii beneficiarilor cu profil social se 

vor crea premisele dezvoltarii capacitatii antreprenoriale a beneficiarilor indirecti din cadrul grupului 

tinta vizat. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Legislatia nationala cu incidenta in domeniile infrastrctura sociala, saracie si incluziune sociala, 

minoritati prevazuta la Ghidul solicitantului pentru participarea la selectia SDL; 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) 807/2014; 

-  

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi - Unitățile Administrativ Teritoriale (comune și/sau orașe mici) din 

teritoriul microregiunii GAL Sucevița-Putna și asociațiile acestora 

(conform legislației naționale în vigoare);  

-ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare; 

- GAL-ul pentru anumite operatiuni de interes public pentru 

comunitate si teritoriul identificat in SDL, pentru care nici un alt 

solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a 

conflictului de interese; 

- 

-Unitati de cult; 

 

4.2. Beneficiari indirecti Populatia locala; 

Persoane apartinand categoriilor defavorizate/ grupurilor 

vulnerabile / minoritatilor 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 
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Plati in avans, cu conditia construirii 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 

6.1 Cheltuieli eligibile: 

- Construirea/modernizarea si dotarea infrastructurii aferente funcționării institutiilor de asistenta 

sociala care se incadreaza in titlurile din nomenclatorul aprobat prin HG 867/2015 (cantine sociale, 

crese, after school, etc.); 

-Construirea unor centre sociale de zi pentru tineri, femei, batrani, minoritati, persoane 

defavorizate, persoane cu dizabilitati;  

- modernizarea și /sau dotarea serviciilor publice de asistență socială cu caracter primar sau 

specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 

permanente ale situațiilor de risc 

- Achizitia de microbuze care sa asigure trasportul publicsocial pentru comunitatea locala in scopul 

accesului catre scoli, centre comunale sau deplasarea catre locuri de munca 

- Cheltuieli legate de proiectare si consultanta 

6.2 Cheltuieli neeligibile: 

- Infrastructura sociala de tip rezidential; 

- 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; 

-cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 

-contribuția în natură; 

-Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013. 

7. Conditii de eligibilitate 

- Investitia trebuie sa fie realizata in teritoriul acoperit de GAL Sucevita-Putna; 

-Să facă dovada proprietății/administrării în cazul domeniului public - Solicitantul sa se incadreze in 

categoria beneficiarilor eligibili, și să fie acreditat ca furnizor de servicii sociale sau să fie în 

parteneriat cu un furnizor de servicii sociale;  

-Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

-Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 

ani, de la ultima plata; 

;  

-Investitia sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura; 

-Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si/sau judeteana aprobata. -

Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 

-Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Genereal în vigoare; 
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- Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata fie prin surse proprii, fie prin accesarea programului 

POCU-AXA 5 Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității (DLRC) 

Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu: Respectarea conditiilor generale de 

eligibilitate, in concordanta cu: Art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; Art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 

1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; prevederile din 

PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 ; 

aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor. Conditiile de eligibilitate vor fi 

detaliate  in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

-Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul de resedinta; 

-Numarul persoanelor defavorizate care vor beneficia de sprijin;  

-Intretinerea si asigurarea functionarii in parteneriat (de exemplu cu alte comune, ONG-uri); 

-Dotarea cladirilor cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila; 

-Solicitantii care nu  au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara. 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitatnului si vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al solicitantilor, 

o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile 

Uniunii  Europene in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

Proiectele din cadrul acestei masuri, nu  generatoare de venit 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect pentru operatiunile 

negeneratoare de venit Valorea proiectelor poate fi cuprinsa intre minim 5.000 de euro si maxim 

78.483,76 euro. 

 

9.3 Sustenabilitatea investitiei 

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata fie prin surse proprii, fie prin accesarea programului 

POCU-AXA 5 Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității (DLRC) 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima – 4  

Numar de proiecte  inovative– 4 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15.000 loc. 

Totalul investițiilor –  313.935,07 euro; intre minim 5.000 euro si maxim 78.483,76 euro/proiect. 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală –  313.935,07 euro 

Numărul de locuri de muncă create – 0 
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11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Energia cladirii (apa calda/energie electrica) sa fie generata cu ajutorul panourilor 

solare/fotovoltaice amplasate pe acoperis; 

- Pentru investițiile care presupun și asigurarea hranei, aceasta va fi va proveni de la 

producatorii locali/ cooperative din teritoriul GAL; 

- In cadrul investitiilor sociale pot fi asigurate toate serviciile prevazute de legislatia in 

vigoare in domeniu. 

- Investitiile sociale care vor deveni integrate in microregiune, reprezinta o abordare 

inovativa  intrucat permit existenta mai multor tipuri de servicii(multifunctionale . 

- Microbuzele de transport social vor fi dotate cu sisteme moderne(AC, etc.) 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa sol, 

biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 

implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 

eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 

tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 


