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Denumirea masurii 4. IT & C 

Codul masurii M 4/6C(DI SDL5B) 

Tipul masurii Investitii 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura sprijina promovarea inovarii de catre entitățile publice, 

asociațiile siONG- prin adaptarea acestora la evolutiile in materie de 

tehnologie, echipamente it in domeniul, e-guvernare, e-educatie, e-

incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

masura contribuie la realizarea obiectivului local: Diversificarea 

economiei rurale si, prioritatea  6. Promovarea incluziunii sociale, 

reducerea 

sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale 

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 5: Cresterea numarului de microintreprinderi si 

intreprinderi mici in sectorul non-agricol  

1.6 Articolul din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 

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

Alin. (1), lit.c), d) 

1.7 Contributie la 

domeniile de interventie 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele 

rurale 

1.8  Contributie la 

domeniile de interventie 

SDL (locale) 

Incurajarea introducerii de tehnologii avansate 

1.9 Contributii la 

obiectivele transversale 

ale  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare. 

1.10 Complementaritate 

cu alte masuri din SDL 
Complementaritate cu masurile Masurile M1, M9. 
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Complementaritatea cu Masurile M1 si M9 rezulta din categoria de 

beneficiari eligibili: ONG-uri din domeniul social sau educational, din 

conditiile de eligibilitate: actiunile se realizeaza pe teritoriul GAL. 

1.11 Sinergia cu alte 

masuri din SDL 
Masura se poate aplica sinegic cu M3, M5. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

- cresterea valorii adaugate a serviciilor bazate pe IT&C 

- standardizarea unor procese de lucru care vor determina cresterea operativitatii in rezolvarea 

problemelor 

- imbunatatirea competentelor digitale si sporirea continutului digital si a infrastructurii TIC 

sistemice in domeniul, e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura 

- cresterea eficientei interne a actului administrativ. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

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

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 

1407/2013. 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi  Orice entitate publica (comuna sau oras mic, 

unitate de invatamant, unitate sanitare, 

biblioteca) legal constituita, asociatii si ONG-uri 

legal constituite din teritoriul microregiunii cu 

activitate in mediul social si educational. 

 

4.2. Beneficiari indirecti Persoane fizice si juridice din toate sectoarele 

dezvoltarii rurale. 

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 

6.1 Cheltuieli eligibile: 

a) achizitia de echipamente și programe IT pentru solutiile de e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, 

e-sanatate si e-cultura ; 

b) achizitia de soft, brevete, marci, drepturi de autor; 

c) dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltarii rurale (administratie, educatie, 

mediu, social, economic, cultural etc.) pentru solutiile de e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-

sanatate si e-cultura; 

6.2 Cheltuieli neeligibile: 
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D Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări; 

 - Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020 

Cheltuieli neeligibile specifice: 

- Contribuția în natură; 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

7. Conditii de eligibilitate 

-Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul demontreaza capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției, daca este cazul; 

-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; 

- Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL; 

- Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia. 

 

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;respectarea schemei de 

ajutor de minimis (dacă este cazul). Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul 

Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

-Cresterea eficientei actului administrativ, 

-Prioritizarea investitiilor ce presupun programe de dezvoltare culturala, 

- Proiectele care prin investitia propusa deservesc un numar cat mai mare de locuitori. 

- Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului 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 in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

- Pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 

-Pentru operatiunile generatoare de venit: 90% 

 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 
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Valoarea publica nerambursabila va fi de maxim  19.989,99 Euro/proiect. 

10.Indicatori de monitorizare 

Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 5.000 

Numar de proiecte  inovative - 1 

 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală -  19.989,99 Euro 

Numărul de locuri de muncă create -  0 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

A 

Eficientizarea actului administrativ prin accesul la  practici si tehnologii inovatoare. 

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. 

 


