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FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii: Dezvoltarea satelor
CODUL Măsurii - Măsura M7/ DI 6B
Tipul măsurii: ⌧ INVESTIȚII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În urma consultării partenerilor Asociației GAL Drumul Vinului și ca rezultat al activităților de
animare și consultare a populației teritoriului, în analiza diagnostic și analiza SWOT s-a
conturat necesitatea finanțării unor investitii pentru care vor contribui la îmbunătăţirea sau
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement
și culturale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv
investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții de
uz public.
Lipsa infrastructurii constituie un impediment major în creșterea atractivității teritoriului și
dezvoltării economiei locale precum si accesul la si dinspre locuintele situate la periferia unor
sate catre centrele de interes( gradinite, scoli, dispensare, biserici, biblioteci, etc.).
Obiectivul de dezvoltare rurală al masurii: iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă” prevăzut în Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiective specifice ale măsurii:
1.Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației.
2.Creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază servicii și infrastructură de
bază, educațională, socială, culturală și condiții de mediu îmbunătățite, prin:
• Crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică,
inclusiv în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;
• Crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației
locale, inclusiv a celor de agrement și a infrastructurii aferente;
• Îmbunătățirea securitatii si a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje
si echipamente necesare;
• Investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in
siguranta sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, incluzand
investitii in energie regenerabila si economisirea energiei;
• Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului
cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare
adăugată, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de
sensibilizare ecologică.
Măsura contribuie la prioritatea de dezvoltare rurală P6 – “Promovarea incluziunii sociale, a
reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”, prevăzute la art. 5,
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Reg.1305/2013.
Prioritate secundara P5 – “Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectorul
agricol, alimentar și silvic”.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 (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”; (b) “investiții în crearea, îmbunătățirea și
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul
energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei”.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6(B) – “Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale”.
DI secundar: “Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a
subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul
bioeconomiei”
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și climă
Măsura contribuie la obiectivul de mediu prin finanțarea acțiunilor de investiții în domeniul
energiei regenerabile și economisirea de energie, îmbunătățirea eficienței energetice a
clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile.
Inovarea
Imbunatatirea infrastructurii de baza permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si
incurajeaza spiritul antreprenorial si inovator. Deasemenea, ofera populatiei conditii mai
bune viata prin accesul mai facil catre centrele de interes local.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura M6/6B
deoarece beneficiarii directi ai celor doua masuri pot fi entitatile publice locale, organizatiile
neguvernamentale. Deasemenea, beneficiarii indirecti ai celor doua masuri sunt locuitorii
zonei si vizitatorii.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M7/6B este sinergica cu masurile M4/6A, M5/5A,
M6/6B, M8/6C, intrucat contribuie la atingerea aceleiasi prioritati a SDL, Prioritatea 6 si la
atingerea aceluiasi obiectiv iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”
2. Valoarea adăugată a măsurii:
Principala valoare adaugata care se va evidentia prin derularea unor proiecte de
infrastructura mica in teritoriul GAL Drumul Vinului, va fi aceea a cresterii atractivitatii
zonelor rurale vizate. Acest lucru va putea determina oferirea unor conditii mai bune de viata
si trai pentru membrii comunitatilor, ceea ce va duce la reducerea diferentelor intre mediul
rural si urban, reducerea ratei migratiei populatiei, precum si creea unor conditii favorabile
pentru cresterea numarului locurilor de munca.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 808/2014, Reg. (UE) nr.
807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Legea nr. 215/2001, OG nr.43/1997,HG nr.26/2000, HG
nr.226/2015.
4. Beneficiari direcți/indirecti(grup ţintă)
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Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor
(ADI), in conformitate cu legea nr.215/2001.

Beneficiari indirecți (grup țintă)
• Populația locală
• Întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
• Minoritățile locale
• ONG-uri din teritoriu
• Vizitatori
• Potențiali investitori în teritoriu
Beneficiarii masurii M7/6B pot fi si cei care au beneficiat de finantare direct sau indirect (in
calitate de beneficiari finali) pe masura M6/6B – Rural atractiv.
5. Tip de sprijin
• 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. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile
Actiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos. Pentru
fiecare dintre ele este dată o listă orientativă și nu exhaustivă a posibilelor intervenții:
a) Investiții în crearea, ameliorarea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la
scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei regenerabile și economisirea de
energie, de exemplu:
• Construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor de interes local, alei pietonale și
poduri,
• Construirea de facilități suplimentare pentru a produce și utiliza energia de (de
exemplu, crearea de rețele de termoficare pentru a utiliza căldura prin instalații de
bio-energie), etc.
• Crearea de rețele de distribuție pentru/energie/ gaz, de căldură din biomasă sau alte
surse regenerabile,
• Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piețe de
valorificare a produselor locale, etc.);
• Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;
• Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de
iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere;
• Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale,
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piețe locale;
• Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile
b) Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale pentru
populația rurală, inclusiv de sănătate, siguranță publică, agrement, cultură, precum și
infrastructura aferentă:
• Construcție sau reconstrucție a centrelor de servicii sociale,
• Construcția sau reconstrucția de îngrijire și facilități educaționale,
• Investiții în incinte care sprijină activitățile de agrement,
• Investiții în constituirea, extinderea și modernizarea serviciilor de bază (de exemplu,
piețele locale, centre comunitare pentru activități sociale etc.)
• Investiții în proiecte de furnizare a serviciilor inovatoare, legate, de exemplu, cu
mijloace alternative de sisteme de transport public sau îmbătrânirea activă,
• Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul
serviciilor publice locale
• Intervenții în susținerea infrastructurii sociale de tip after-school și a acelei
educaționale, de tip grădiniță,
c) Studii și investiții asociate cu întreținerea, restaurarea și modernizarea patrimoniului
cultural, al peisajelor rurale și al spațiilor de mare valoare naturală, inclusiv aspectele
socio-economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare a mediului, de ex:
• Refacerea ecosistemelor naturale, inclusiv a zonelor cu valoare naturală ridicată,
• Realizarea de platforme de compost a gunoiului de grajd,
• Restaurarea sau crearea de zone sălbatice,
• Natura 2000,
• Studii teritoriale pentru elaborarea măsurilor locale de agromediu și acțiuni de
informare cu privire la măsurile de agromediu,
• Informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone
protejate, acțiuni de publicitate, interpretare și tematice trasee,
• Conservarea patrimoniului la scară mică (capele, poduri, dotări publice etc.),
• Acțiuni de inventar pentru a lista siturile de patrimoniu cultural/naturale,
• Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie,
arheologie.
Tipuri de acțiuni neeligibile:
• Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand;
• Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art.69 alin.(3) din Reg.(UE) nr.1303/2013;
• Cheltuieli de investitii ce fac obiectul dublei finanatari care vizeaza aceleasi costuri
eligibile;
• Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finanatare a proiectului cu
• exceptia costurilor definite la art.45 alin.2 lit.c, din Reg.(UE) nr.1305/2013.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
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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;
Investiția se va încadra în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
Investiția va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;

8. Criterii de selecție
• Proiecte realizate în parteneriat;
• Proiecte cu un impact benefic asupra mediului;
• Proiecte care utilizează resurse de energie regenerabilă;
• Gradul de acoperire a populatiei deservite prin proiect;
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va
depăși 60.000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 2747 beneficiari/3
Cheltuiala publica totala: 836.938,19 euro
Număr de locuri de muncă nou create: -

