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Denumirea măsurii – Dezvoltarea infrastructurii sociale
CODUL Măsurii- Măsura 64/ 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
Măsura are ca scop combaterea excluziunii sociale de pe teritoriul GAL. La nivelul
Strategiei Locale de Dezvoltare, s-au identificat pe suprafața teritoriului mai multe puncte
slabe în ceea ce privește problema comunităților marginalizate/cu risc de
sărăcie/excluziune socială. Măsura contribuie la înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii sociale existente (S). Interesele persoanelor de etnie romă este deservită de
o singură asociaţie (W),iar prin înființarea unor infrastructuri care vor facilita integrarea
persoanelor de etnie romă în comunitățile locale se vor înfiinţa şi alte asociaţii pe
problemele romilor în teritoriu, astfel având acces la astfel de facilităţi și alte comunități
rome. Gradul redus al serviciilor sociale şi comunitare din teritoriu se datorează numărului
foarte mic de ONG-uri care activează în domeniul social (W) şi aceste servicii sunt
insuficient dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu handicap. Incluziunea socială,
inclusiv în ce priveşte grupurile minoritare/etnice arată tendinţe de îmbunătăţire.
Potenţialul turistic mare poate furniza o piaţă de desfacere pentru produsele/serviciile
furnizate de infrastructura socială (O).
Măsura contribuie la reducerea imposibilităţii de accesare a fondurilor de infrastructură
socială (T)
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :
Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr.
1305/2013, art. 4. :
• (c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă;
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Reducerea gradului de sărăcie şi îmbunătăţirea serviciilor locale;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013:
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele
rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul pentru
dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
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Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Măsura contribuie la inovare şi protecția mediului.
Prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020 , termenul se
referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere lipsa
infrastructuri sociale bine dezvoltate în teritoriul GAL, fiecare proiect va fi inovativ. Nu în
ultimul rând, pentru a favoriza incluziunea socială, proiectele ce se vor finanța prin
această măsură vor prevede intervenții pentru evitarea segregării și implicarea cât mai
mare a membrilor comunităților locale în realizarea obiectivelor propuse.
Măsura contribuie la obiectivul transversal protecția mediului prin încurajarea unor
proiecte care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu măsurile
M21/2B ”Sprijin pentru investiții agricole” şi M22/2A ”Dezvoltarea agriculturii” pentru că
produsele agricole ale beneficiarilor acestor măsuri pot fi folosite de ex. la cantina
săracilor realizată prin această măsură. O altă complementaritate este cu măsurile
M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale” şi M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în
spațiul rural” unde beneficiarii acestei măsuri pot fi beneficiari indirecţi prin extinderea
respectiv modernizarea infrastructurii de bază şi broadband.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu măsurile M61/6B ”Îmbunătățirea
calității vieții rurale”, M62/6B ”Ocrotirea moștenirii rurale”, M63/6C ”Infrastructură de
bandă largă în spațiul rural”, M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole” și M66/6A
”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole” prin realizarea priorității P6 Promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Diversificarea activităților din teritoriu: înființarea și funcționarea infrastructurilor sociale
va duce automat la nevoia de anumite bunuri și servicii pentru ele. Furnizarea acestora de
la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat. Valoarea cea
mai mare a măsurii este posibilitatea de a aborda probleme sociale în teritoriul GAL
Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni prin intermediul SDL LEADER, precum și posibilitatea ca
experiențele și proiectele propuse prin această măsură să devină beneficii sociale la
nivelul comunităților, iar populația locală să conștientizeze mai bine provocările sociale
cu care se confruntă: combatarea analfabetismului, nevoia de socializare și de creștere a
participării sociale în rândul vârstnicilor, dezvoltarea abilităților de trai independent și
inserția socială a persoanelor cu dizabilități, nevoia de terapie ocupațională/consiliere de
specialitate pentru persoanele dependente de o formă de ajutor social, inclusiv consiliere
privind oportunități de înființare/angajare în unități protejate, ș. a.
Proiectele care vor propune investiții în structuri de tip ,,after – school” vor avea în
vedere ca activitățile educaționale să fie diversificate în sensul implicării inclusiv a
părinților acelor copii provenind din grupurile vulnerabile, în special minoritatea rromă
(activități educative privind igiena în familie, creșterea participării sociale etc.).
Măsura de infrastructură socială generează valoare adăugată și prin complementaritatea
cu tipuri de investiţii similare propuse prin ,,Planul de Dezvoltare Locală a Județului
Mureș 2014 – 2020” ( obiectiv specific: Dezvoltarea serviciilor sociale şi sporirea
accesului la servicii sociale durabile şi de înaltă calitate a grupurilor defavorizate).
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3. Trimiteri la alte acte legislative
R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit
și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
R(UE) nr. 480/2014 de completare a R(UE) nr. 1303/2013
R(UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr. 1305/2013
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare.
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 539/2005 de stabilire a normelor de aplicare a prevederilor
Ordonanței de Guvern nr. 68/2003, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 448/2006;
Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.197/2012;
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 Naționale privind
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind
aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea
clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor
de servicii sociale;
Alte acte legislative relevante astfel cum vor fi stabilite ulterior în Ghidul Solicitantului al
măsurii.
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
Entități publice: autorități publice locale comune și orașe mici din teritoriul Asociației
Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni
Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare din comune și orașe mici
din teritoriul Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni
Unități de cult conform legislației în vigoare din comune și orașe mici din teritoriul
Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni
GAL AsociațiaTârnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni poate fi beneficiar al acestei măsuri în cazul
în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și cu respectarea cerințelor
enumerate pentru beenficiarii direcți. În acest caz, se vor aplica măsuri de evitare a
conflictului de interese iar verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua
de către o altă entitate - stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.
Beneficiarii trebuie să fie acreditaţi pentru furnizarea de servicii sociale.
Beneficiari indirecți (grup țintă):
• Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială (minoritate rromă și non-rromă)
• Grupurile vulnerabile și/sau de minorități;
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
Plăți în avans, cu condiția constiutuirii 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.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții pentru crearea, îmbunătățirea și
extinderea infrastructurii sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din
surse regenerabile și al economisirii energiei.
Investiții în active corporale:
• Înființarea, extinderea, modernizarea și /sau dotarea infrastructurilor și
serviciilor sociale fără cazare, cum ar fi: centre de zi, centre și/sau unități
de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a
hranei, ambulanțe sociale, centre de tip after school, fermă social, centru
de consiliere, centre de tip respire, centre multifuncționale, spații igienicosanitare
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.
Acțiuni neeligibile:
Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de venituri, cu excepția celor
de utilitate publică. Entitățile private pot implementa proiecte, însă rezultatul acestora
nu poate genera venit. NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand. Nu
sunt eligibile investițiil3 în infrastructuri și servicii sociale cu cazare, pe perioadă
determinată sau nedeterminată, cum ar fi: centre rezidențiale, locuințe protejate,
adăposturi de noapte, etc.
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7. Condiții de eligibilitate
Solicitantul este eligibil dacă:
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanţa 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 LEADER, de către entităţi cu sediul social în
teritoriul LEADER;
• Respectă regula ajutorului de minimis, așa cum este ea definită de R1407/2013 art.
3-5, respectiv cumulul ajutorului financiar nu depășește echivalentul a 200.000€ pe
parcursul a 3 exerciții financiare (astfel, și valoarea maximă a unui proiect,
conform acestui regulament, este de 200.000 €);
• Prin implementarea proiectului beneficiarului nu i se aduc avantaje economice
necuvenite.
8. Criterii de selecție
Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în
conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de
contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de
selecție sunt următoarele:
• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
• Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație.
Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii 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
Deoarece această măsură contribuie la specificul local al teritoriului prin interesul colectiv
și importanța strategică cuantumul sprijinului va fi suma maximă.
Intensitatea sprijinului va fi de:
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 800
Număr de locuri de muncă nou create: 0
Cheltuielile publice totale: 50.000 Euro ∗

∗

Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în
Ghidul Solicitantului.
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