G. Denumirea măsurii -Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor
marginalizate
CODUL Măsurii – Măsura M6.4/6B
Tipul măsurii:

 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013
Obiectivul de dezvoltare rurală este îmbunătățirea condițiilor de viață a grupurilor
marginalizate.
Obiectivul specific local al măsurii
•
•
•

îmbunătățirea infrastructurii sociale pentru populația din teritoriu GAL
Reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale;
Creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate,
vulnerabile.
Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Măsura contribuie la prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale din art. 5, Reg. 1305/2013.
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013
Este în concordanță cu cel de-al treilea obiectiv Strategic Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă, definit în Regulamentul UE nr. 1305/2013, art.4

Contribuţia la domeniile de intervenţie
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6.B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin
asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din grupurile
marginalizate din mediul rural, cu accent deosebit pe etnia romă.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M6.4 este complementară cu măsura
M6.3 din SDL prin natura investițiilor sprijinite. Complementaritatea cu măsura M6.3 este
definită de destinația tipului de infrastructură și de natura și tipul beneficiarilor direcți și
indirecți. În cazul măsurii M6.5, tipul de intervenție, altul decât investițiile în infrastructură și
natura beneficiarilor direcți, grupuri etnice, cu prioritate etnia romă, realizează delimitarea

complementarității cu măsura M6.4 destinată exclusiv sprijinirii investițiilor în infrastructura
socială și de educație pentru grupurile marginalizate.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M6.4 este în sinergie cu măsurile M1.1și M 1.2 prin
natura transversală a acestora și cu măsura M6.1 și M6.5 ale SDL prin efectele convergente pe
care elementele de infrastructură civică, socială și culturală le aduc și amplifică impactul
potențial al intervențiilor susținute prin celelalte măsuri. Sinergia este amplificată de
posibilitatea integrării experiențelor și cunoștințelor generate de implementarea celorlalte
măsuri spre persoanele din grupurile marginalizate în scopul multiplicării efectului produs de
acestea și a creșterii șanselor de integrare economică și socială sustenabilă pentru populația
marginalizată sau în dificultate.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura aduce valoare adăugată în comunitățile GAL prin creșterea accesului populației din
teritoriu, în special a grupurilor vulnerabile la servicii sociale de bună calitate. Măsura
contribuie la îmbunătățirea egalității de şanse pentru tineri, femei, persoane vârstnice, alte
persoane defavorizate din comunitățile GAL prin finanțarea infrastructurii cu caracter social.
Tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, li se vor oferi oportunități
similare de a-şi atinge potențialul şi de a deveni o parte activă a comunității. Persoanele
dezavantajate (din grupurile țintă) vor beneficia de servicii sociale mult îmbunătățite.
Această măsură va putea fi accesată simultan cu depunerea unui proiect pentru susținerea
costurilor de funcționare din programul POCU, conf. axei prioritare 5, obiectiv specific 5.2,
ceea ce va asigura viabilitatea proiectului în primii ani de funcționare, urmând ca între timp să
se găsească surse de finanțare alternative: buget local, sponsorizări, autofinanțare parțială,
alte programe de sprijin în domeniul social ș.a.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu
modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea
socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020
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; Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art.
35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
•

Comune,

•

Autorități publice locale care au în cadrul/subordinea acestora structuri specializate de
furnizare a seviciilor sociale

•

Autorități publice locale în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale

Furnizori de servicii sociale pot fi:
1. Furnizori publici de servicii sociale:
- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor administraţiei publice
locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel
de comună, oraş, municipiu;
- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau
coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii
sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la
nivel comunitar, servicii sociale integrate.
2. Furnizorii privati de servicii sociale:
- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile;
- cultele recunoscute de lege;
- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în
conformitate cu legislatia în vigoare;
- persoanele fizice autorizate în conditiile legii;
- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale
organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a
asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor
prevăzute la art. 83.
• GAL—în situația în care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul, sub rezerva
aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese
4.2. Beneficiarii indirecţi
•

Grupuri marginalizate

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea cheltuielilor 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 ale R. (CE) nr. 1305/2014. numai în cazul proiectelor de investiții.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale,
cu excepția infrastucturii de tip rezidențial, pentru servicii sociale prevăzute în HG 867/2015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor–cadru de
organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu excepția serviciilor sociale cu cazare.
Asigurarea infrastructurii necesare pentru :
•

Centre de zi de asistență şi recuperare;

•

Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinți şi copii;

•

Centre de zi de integrare-reintegrare socială;

•

Centre de zi pentru persoane vârstnice;

•

Centre de îngrijire a persoanelor în vârstă sau cu handicap;

Tipuri de acțiuni neeligibile:
Nu sunt eligibile investițiile în infrastructurile sociale de tip rezidențial, servicii sociale cu
cazare.
Alte acțiuni neeligibile prevăzute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014.
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de
dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la
bugetul de stat.
7. Condiţii de eligibilitate
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele
și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitantul trebuie să facă parte din categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin
măsură;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL;
În cadrul acestei măsuri se finanțează strict investiții de tip “hard” în infrastructura
socială;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau regională;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în
cazul domeniului public al statului
Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia
Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General

8. Criterii de selecție
•
•

•

principiul promovării parteneriatului public privat
Principiul relevanței proiectului – beneficiarul va justifica măsura în care proiectul
contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante şi la
soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă.
Principiul adresabilității – proiectul propune servicii care să se adreseze următoarelor
categorii:
1. Persoane vârstnice (media de vârstă)

•
•
•

2. Grupuri marginalizate
Principiul creării și menținerii de locuri de muncă;
Principiul sustenabilității – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale
şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare
Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă - dotarea clădirilor cu sisteme care
utilizează energie regenerabilă;

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va
depăși 70.390 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 70.390 euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani
fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/
beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
Valoare
Populația netă care beneficiază
6B
de
servicii/infrastructuri 50
îmbunătățite
Număr de locuri de muncă nou
2
6B
create
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
Asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor și a persoanelor vârstnice
din grupurile marginalizate din mediul rural, fiind pentru prima dată în cadrul unei unități
administrativ teritoriale când vor apărea sisteme sociale moderne pentru îngrijire specială.

