Denumirea măsurii
Codul măsurii

Servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală
(Centre comunitare multifuncționale)
M4/6B

X INVESTIȚII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
Măsura
contribuie
la
realizarea
centrelor
comunitare
multifuncționale sociale, de sănătate și pentru tehnologie IT care
vor deservi nevoile legate de informare, asistență medicală
comunitară și socială a locuitorilor din teritoriul GAL Clisura
Dunării. Această măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale
vizitatorilor (turiști) și comunităților locale, dezvoltarea socioeconomică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă.
În cadrul centrelor comunitare multifuncționale de exemplu pot fi
asigurate următoarele servicii: servicii de asigurare a internetului și
de educație permanentă, servicii de permanență și asistență
1.1 Justificare.
medicală primară comunitară; servicii de consultație și tratament
Corelare cu analiza
stomatologic; servicii de analize medicale de laborator; servicii de
SWOT
asistență socială-refugiu temporar pentru mame și copii; servicii de
îngrijire medicală și asistență socială la domiciliu; servicii de
dezvoltare și educație timpurie; servicii auxiliare cu caracter
administrativ, etc.
Măsura va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
comunelor din zonă prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea
serviciilor IT (broadband), serviciilor medicale și de asistență
socială.
Realizarea obiectivelor măsurii ating la inversarea tendințelor de
declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.
1.2. Obiectivul de
Art. 4, pct. c.) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
dezvoltare rurală al
economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea și
Reg(UE) 1305/2013
menținerea locurilor de muncă;
1.3.Obiectivul specific OS4.Dezvoltarea serviciilor turistice și a serviciilor complementare
local al măsurii
turismului în regiune;
1.4. Contribuție la
prioritatea/prioritățile
Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale
prevăzute la art.5,
Reg.(UE) nr.1305/2013
1.5. Contibuția la
OS4.j) Servicii pentru turiști și localnici: Punct sanitar, Servicii
Prioritățile SDL
salvamont-salvaspeo-salvamar, Servicii pentru copiii, servicii
pentru animale de companie, Servicii de înfrumusețare, SPA,
(locale)
Tipul măsurii

Servicii de transport în comun, servicii sociale (asistență socială,
cluburi pentru seniori, centre de bătrâni), Centre multifuncționale
pentru educație și servicii IT și broadband;
1.6. Masura corespunde
obiectivelor art.
art. 20 d., b., g.
20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.7Contribuția la
Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în zonele
domeniile de
rurale
intervenție
1.8Contribuția la
obiectivele
Măsura contribuie la inovare, protecția mediului
transversale ale
Reg.(UE) 1305/2013
Măsura este complementară cu toate celelalte 4 măsuri finanțate
1.9.Complementaritate
prin SDL – propunând componenta de infrastructură care să sprijine
cu alte măsuri din SDL
celelalte servicii dezvoltate;
Măsura va oferi suport pentru serviciile on-line oferite în
microregiune (create prin celelalte măsuri) și, de asemenea,
1.10.Sinergia cu alte
centrele sociale înființate vor folosi resursele și produsele locale
măsuri din SDL
dezvoltate prin M5 și M1. M2, M3, M4 contribuie împreună la
atingerea OS4 din Strategia GAL Clisura Dunării;
2.Valoarea adăugată a măsurii
Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale de servicii IT,
asistență medicală comunitară și socială reprezintă o abordare complexă pentru soluționarea
privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația din satele izolate și greu
accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
3.Trimiteri la alte acte legislative
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
Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012;
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Entități publice: Autorități publice locale și asociațiile acestora
4.1. Beneficiari direcți Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
Întreprinderi sociale;

Asociația Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării, începând cu al
doilea apel de selecție, în cazul în care nici un alt solicitant nu și-a
manifestat interesul în cadrul primului apel lansat.
• populația locală
• întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în cadrul centrelor
comunitare multifuncționale;
• ONG-uri care vor avea activități de asistență socială în centrele
4.2. Beneficiarii
comunitare multifuncționale;
indirecți
Infrastructura dezvoltată la M4, complementar cu cea dezvoltată la
M2 – va sprijini în mod direct servicii serviciile dezvoltate pentru
turiști și pentru populația locală și afacerile inițiate de
întreprinderile înființate la nivel local;
5.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
• Sprijinul public nerambursabil va respecta R(CE) 1407/2013, cu o valoare maxima de pana la
200.000 euro/proiect
•
•

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.
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Pentru proiecte de investiții
Acțiuni eligibile:
Înființarea, modernizarea și/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale;
I
Acțiuni neeligibile: nu vor fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;
Acestea au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele
(UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a Sm 19.2 conform
prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
7.Condiții de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiții
•
•
•
•
•
•

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 Investiția să se
realizeze în teritoriul acoperit de GAL și să deservească mai multe UAT-uri din teritoriu;
Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea
infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. Beneficiarii
acestor proiecte trebuie să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte

•

8.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

surse de finanțare (recomandabil prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020). In elaborarea măsurilor de
infrastructură socială și a celor dedicate minorităților, parteneriatul trebuie să țină cont
de evitarea segregării.
Consultarea prealabilă de către potențialii beneficiari încă de la începerea elaborării
proiectelor cu Comitetul arhitecților desemnați și contractați de GAL cu scopul luării în
considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică și de peisaj.
Criterii de selecție
Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în parteneriat
(de ex. cu alte comune, ONG-uri);
Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
Folosirea resurselor locale;
Abordarea Clisurii Dunării ca întreg;
Implicarea tinerilor în cadrul proiectelor;
Deschiderea investiției/serviciului către grupuri vulnerabile – accesibilitatea pentru
grupuri vulnerabile;
Contribuția la Obiectivele transversale (mediu și climă)
Valoarea proiectelor (proiectele cu valori mai mici vor fi punctate suplimentar)
Integrarea minorităților naționale (vor fi punctate proiectele care au ca beneficiari
direcți au indirecți membrii ai minorităților – în special a minorității rome).
Modalitatea de punctare va fi completată și detaliată în Ghidul Solicitantului

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
9.1. Justificare
La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect deservește
mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate obține plafonul
maxim al ajutorului public nerambursabil.
9.2. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro
10. Indicatori de monitorizare
Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite – minim 5.000 locuitori;
Se va reduce numărul deplasărilor locuitorilor din mediul rural la oraș – rezultat din studiul
de impact realizat;
Îmbunătățirea stării de sănătate a populației – rezultat din studiul de impact realizat;
Număr de locuri de muncă nou create – minim 2;
Numărul întreprinderilor, asociațiilor care beneficiază infrastructură îmbunătățită – rezultat
din studiul de impact realizat;

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
- îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale IT, medicale și de asistență socială în
mediul rural.
- Introducerea, dezvoltarea unităților de îngrijire medicală și asistență socială la domiciliu
în special pentru populația îmbătrânită din satele Clisurii;
- Funcționarea Comitetului de Consultanță Arhitecturală desemnat și contractat de GAL
prezintă un element inovativ prin care beneficiarii, încă de la conceptualizarea
proiectului, vor accesa consultanță, oferită cu titlu gratuit.
- Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;

