FIȘA MĂSURII
Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală
Codul măsurii ( Măsura / DI ): M6 / 6B
Tipul măsurii:
☒ INVESTIȚII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În teritoriul GAL Valea Someșului infrastructura socială este insuficientă la nivel de
teritoriu fiind reprezentată de un număr de 4 facilități de tip after-school, 2 cămine de
bătrâni și un centru socio-medical. Singura reprezentare a susținerii sociale în teritoriu este
reprezentată de acordarea de beneficii sociale categoriilor de persoane aflate în nevoie
conform legislației în vigoare.
Măsura contribuie la realizarea infrastructurii sociale pentru populația rurală și este
menită să satisfacă nevoile de asistență socială comunitară a locuitorilor teritoriului GAL
Valea Someșului.
În analiza SWOT au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea
teritoriului GAL Valea Someșului, atât din perspectiva oportunităților de dezvoltare
teritorială, dar mai ales a punctelor slabe și amenintăților identificate în teritoriu:
 dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor comunitare de asistență socială
 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
 integrarea / reintegrarea socială a comunității rome
 crearea de noi locuri de muncă în mediul rural
Această măsură vizează în principal satisfacerea unor nevoi ale comunității locale în
ceea ce privește lipsa serviciilor sociale pentru toate categoriile de persoane aflate în situații
de dificultate, precum și a nevoilor legate de dezvoltarea socio-economică a teritoriului și
crearea de noi locuri de muncă.
În cadrul centrelor sociale comunitare se vor asigura doar servicii sociale fără cazare și
vor funcționa ca centre de zi conform legislației naționale în vigoare. Așadar, măsura va
contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin asigurarea și
accesibilizarea serviciilor de asistență socială.
Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic
și social și de depopulare a zonelor rurale și în special a teritoriului GAL Valea Someșului.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013: (3)
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiective specifice ale măsurii:




ameliorarea calității vieții prin dezvoltarea și accesibilizarea serviciilor sociale
comunitare
îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup
vulnerabil/marginalizat
crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standarde a infrastructurii sociale, incluzând şi
investiții în producere de energie din resurse regenerabile şi de economisire a energiei

Măsura contribuie la prioritatea (6) promovarea incluziunii sociale,a reducerii
sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în
zonele rurale (b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de
infrastructură la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al
economisirii energiei, (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor

locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și
a infrastructurii aferente și (g) investiții orientate spre transferul activităților și
transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor
rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării
respective din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013:
 Inovare:
Lipsa unor astfel de centre pe teritoriul GAL Valea Someșului în condițiile în care există o
nevoie clară a comunităților pentru servicii sociale este însăși o măsură inovatoare pentru
teritoriu.
 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:
Dotarea clădirilor centrelor sociale comunitare cu sisteme care utilizează energie
regenerabilă este un criteriu de selecție. Astfel proiectele realizate vor contribui la creșterea
consumului de energie provenite din resurse regenerabile și la îmbunătățirea eficienței
energetice. Reducerea consumului de energie în clădiri prin măsuri de eficientizare a
consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din resurse regenerabile prezintă o bună
soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului de proiectare
se va planifica cu precădere utilizarea de materialele cu impact minim asupra mediului.
Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:

Măsura M6/6B este complementară cu M7/6B datorită faptului că beneficiarii direcți ai
măsurii M6/6B sunt și beneficiari direcți ai măsurii M7/6B. De asemenea, beneficiarii direcți
ai măsurii M6/6B sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M2/2A, M3/3A și M5/6A .
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M6/6B este sinergică cu măsurile M5/6A și M7/6B întrucât contribuie la aceeași
prioritate principală ( Prioritatea 6 ).
2. Valoarea adăugată a măsurii
Dezvoltarea comunităților rurale nu poate fi limitată la o abordare strict economică, ci
aceasta trebuie privită și din perspectiva asigurării serviciilor de bază necesare populației
rurale. Înființarea centrelor sociale comunitare reprezintă o abordare complexă pentru
satisfacerea nevoii de acces la servicii sociale comunitare prin accesibilizarea serviciilor de
bază pentru populația rurală, în special a celei din satele izolate și greu accesibile, inclusiv
pentru membrii comunității rome. Impactul estimat al acestei măsuri la nivel de teritoriu va
fii semnificativ și va putea fi evaluat prin intermediul indicatorului de rezultat “numărul
beneficiarilor de servicii sociale comunitare“ dar mai ales prin numărul mare de persoane
reintegrate social. Plus valoarea este dată tocmai de numărul mic al acestor servicii sociale
comunitare la nivel de teritoriu, ceea ce impregnează măsurii o anumită notă inovatoare.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Directiva Consiliului Uniunii Europene nr.2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în
aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă
sau origine etnică.
Legislația Națională
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 cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor
sociale;
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 20152020, cu modificările și completările ulterioare;
HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și
reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020

Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
Programul Operațional Capital Uman ( POCU ) 2014-2020 Axa prioritară 5, Obiectiv
specific 5.2
4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )
Beneficiarii direcți sunt:
Entități publice
 autorităţi publice locale
Entități private:
 ONG-uri definite conform legislației naționale în vigoare
 GAL-ul - dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a
conflictului de interese.
Beneficiari indirecți (grup țintă):
 populația locală, mai ales persoanele care aparțin categoriilor de grupuri vulnerabile și
marginalizate, inclusiv din etnia romă
5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013



Rambursarea costurilor 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 Reg. (UE) nr. 1305/2014.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la
scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al
economisirii energiei,
 investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate
populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente
 investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor
instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii
calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective
Acțiuni neeligibile:
 Investiții în dotarea serviciilor publice de asistență socială care asigură doar acordarea
de beneficii sociale
7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană
aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Valea Someșului;
Investiția să fie realizată de un beneficiar acreditat;
Ponderea populației din etnia romă în totalul populației UAT-ului pe raza căruia se
desfășoară proiectul să fie de minim 10%.
8. Criterii de selecție
Numărul estimat al beneficiarilor serviciilor sociale deserviți de proiect;
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din resurse
regenerabile;
Numărul estimat al beneficiarilor din etnia romă deserviți de proiect.
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 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 și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru operațiunile
negeneratoare de venit este de 100%, iar valoarea sprijinului este de maxim 200.000
80.000 euro/proiect.
10. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
6B
1A

Indicator de monitorizare
Valoare
Populația netă care beneficiază 200
de
servicii/
infrastructuri
îmbunătățite
Cheltuielile publice totale
80.000 euro

