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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

Demonstrarea valorii adăugate 

Caracterul integrat și inovator 

Denumirea masurii: 

1. SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA SI PROMOVAREA DE FORME ASOCIATIVE IN 

TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M1/1A,1B 

Tipul măsurii:   X Investitii  

  X Servicii 

     Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de intreventie, la obiectivele 

transversal si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOT 

In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii 

implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producatori, 

retele si clustere, grupuri operationale, in scopul implementarii in comun a unui plan de 

afaceri din domeniul agricol si industrie alimentara (lant scurt de aprovizionare si piata 

locala) turism, cultura, sanatate, social, activitati mestesugaresti etc. 

Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea constituirii si promvarii formelor 

asociative, în vederea protejării produselor alimentare şi agricole locale la nivel naţional 

si/sau european,stimularea proceselor şi a proiectelor realizate în comun,realizarea lanţurilor 

scurte şi a strategiilor de marketing în comun, de promovare a produselor agricole şi 

alimentare locale,crearea de pieţe locale.Investițiile vor contribui la stimularea dezvoltării 

mediului de afaceri local. 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

i) favorizarea competitivitatii agriculturii; 

ii) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatic; 

iii) obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 

rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca; 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

Sprijinirea infiintarii de forme asociative in scopul: 

 cooperarii in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt, in vederea 

depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt, in vederea organizarii 

vanzarii pe piata locala, in vederea promovarii legate de aceasta activitate si 

identificarea clientilor finali 

 cooperarii între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru 

comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau 

comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural 

 cooperarii in vederea diversificarii activitatilor agricole in directia activitatilor privind 

sanatatea, integrarea sociala,agricultura sprijinita de comunitate, educatia cu privire la 

mediu si alimentatie 
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  coperarii in vederea dezvoltarii si diversificarii activitatilor culturale, artistice, 

mestesugaresti in scopul pastrarii si promovarii traditiilor si obiceiurilor specifice si 

conservarii patrimoniului cultural local 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR. 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Măsura contribuie la: 

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare: 

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor 

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar 

și silvic 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art 35, alineatul 2 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 1A si 1B 

Masura contribuie la DI: 

 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale 

(DI principal) 

 1B) Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de 

o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai 

bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si 

clima, inovare  

Măsura contribuie obiectivele transversale: mediu si clima, inovare. 

 Inovare:Procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi inovative 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:Introducerea unor tehnologii 

inovative va contribui si la protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Masura este complementara cu: M2/2A,3A,6A si M7/6C. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M2/2A,3A,6A, M7/6C, M5/5C,6A, M6/6B, M4/6B si M8/6A,6B 

contribuie la prioritatea:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

Impreuna cu M3/3A contribuie la prioritatea: Promovarea organizării lanțului alimentar, 

inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură. 
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2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adaugata a masurii deriva din: 

 Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei poate fi accelerată semnificativ de asocierea 

producătorilor agricoli, care are drept consecinţă conştientizarea acestora asupra 

importanţei aplicării unor tehnologii de producţie unitare, corespunzătoare solicitărilor 

procesatorilor sau comerţului cu ridicata. 

 schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si in forme 

asociative. 

 Asigurarea premiselor infiintarii de forme asociative (cooperative, grupuri de producatori, 

ong-uri, GO-uri, clustere, retele etc) 

 Faptul ca se bazeaza pe resursele locale 

 Asigurarea unei mai bune promovari a  microregiunii 

Masura se integreaza in strategia locala, producand sinergie si complementaritate cu alte 

masuri din SDL. 

Caracter inovativ: 

Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru 

diversificarea activităților agricole si non-agricole, precum și pentru îmbunătățirea 

competitivității economiei rurale. 

 Datorită cooperarii dintre micii fermieri sunt posibile actiuni inovative ce nu pot fi 

realizate în afara unei forme asociative, astfel: 

 dezvoltarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare pentru creșterea 

siguranței alimentare, 

 promovarea unor produse adaptate mai bine cerințelor pieței 

 utilizarea de metode de eliminare a deşeurilor și de epurare a apei in conditii de  

protejarea mediului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

RE 1305/2013; RE 1303/2013; RE 1407/2013; RE 807/2014; RE1601/1991,RE 110/2008,RE 

854/2007, RE 1151/2012,RE852/2004. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură conform Legii nr. 36/1991 cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

 Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 

 Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Persoane fizice si juridice din teritoriu, agenti din domeniul alimentatiei publice; 

întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului, sanatatii,educatiei 

etc. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
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 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 acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Actiuni eligibile 

 Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul  implementarii in comun a unor 

proiecte de interes local (agricultura,turism,cultura,social,sanatate etc); 

Acțiuni de înființare (premergătoare) 

 Elaborare studii de piață 

 Consultanță în elaborarea planului de afaceri 

 Consultanță în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică) 

 Organizarea întâlnirilor de lucru 

Acțiuni de creștere a capacității 

 Organizare sesiuni de instruire în managementul structurilorasociative 

 Organizare vizite de lucru 

 Consultanță în diversificarea produselor și serviciilor 

 Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice 

 Consultanță în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare  

 Consultanță tehnică si juridica 

Acțiuni de promovare 

 -Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative 

 -Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe, 

seminarii) 

 Crearea de marcă/ brand. 

Acțiuni de funcționare 

 -Monitorizarea și raportarea periodică 

 -Elaborare strategii de promovare 

 -Elaborare planificare strategică pentru funcționare 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand. 

 Nu sunt eligibile cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători existente. 

 Cheltuieli efectuate înainte de   semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/. 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul isi desfasoara activitatea intr-un UAT din GAL 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri; 
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 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate 

ale formei asociative în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos 

(art. 27 (1) R 1305/2013):  

• adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor forme 

asociative la cerințele pieței;  

• introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, 

centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

• stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o 

atenție deosebită recoltării și disponibilității;  

• alte activități care pot fi desfășurate de către formele asociative, cum ar fi 

dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și 

organizarea și facilitarea proceselor de inovare. 

✓ Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor 

(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

8. Criterii de selecţie 

 Acordul de parteneriat va include membrii din cel putin doua UAT 

 Sunt prioritizate la selectie proiectele asociatilor de fermieri in cadrul carora se identifica 

beneficiari ai finantarii prin masura M2/2A,3A, 6A si care beneficiaza de banda larga prin 

masura M7/6C 

 Crearea de locuri de munca 

 Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri); 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Principiul sectorului prioritar (agricol si non-agricol) 

 Dezvoltare de lanț scurt (puncte de desfacere proprii, veriga de intermediere) 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitanatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intensitatea fixa a sprijinului va fi de 100%. 

Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim 35.000 euro. 

Fond disponibil pe masura 35.000 euro. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Locuri de munca create - indicator specific Leader  

 Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (DI 1B) 

- minim 1 operatiune de cooperare. 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) 35.000 euro. 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local). 
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Denumirea masurii: 

2. INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE ÎN AGRICULTURĂ ȘI ÎN SECTORUL DE PRELUCRARE A 

PRODUSELOR ALIMENTARE ÎN TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M2/2A, 3A,6A 

Tipul măsurii:        X Investitii Servicii Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de intreventie, la obiectivele 

transversal si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOT 

Suprafața fondului funciar din teritoriul ”GAL Cetatea Bucovinei” este de 45627 ha1, dintre 

care 32213 ha reprezintă suprafața agricolă și 13414 ha suprafața neagricolă. Agricultura 

deține un loc fruntaș în economia teritoriului, întrucât suprafața de teren arabil deține cea 

mai ridicată pondere din totalul suprafeței agricole (77.4%). Mai mult de jumătate din totalul 

suprafeței agricole este cultivată (57.6%), principalele culturi fiind reprezentate de porumb 

(4595.5 ha), grâu (1528.54 ha) și cartofi (1192.02 ha), iar orzul, orzoaia, ovăzul și secara 

cumulează un total de 1351.48 ha. În ceea ce privește sectorul zootehnic, în teritoriu 

predomină creșterea ovinelor, existând 19813 capete. Pe locul doi se situează efectivele de 

bovine (6546 capete), fiind urmate de suine (2962 capete) și caprine (1346 capete). 

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GALreprezintă unul dintre punctele 

forte ale dezvoltării acestuia, constitiund un avantaj concurenţial pentru producători şi 

contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic al microregiunii. 

Astfel, opţiunea unanimă a populaţiei şi a partenerilor GAL este de susţinere a activităţilor 

agricole din cauza lipsei unităţilor de procesare pentru lapte şi carne si a procesării la nivelul 

fermelor; 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 

ii) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Incurajarea initiativelor in domeniul agricol in special al celor cu caracter inovativ ;  

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura 

 Cresterea valorii economice a exploatatiilor prin modernizarea,extinderea sau 

diversificarea activitatilor agricole 

 Cresterea valorii adugate a produselor prin pregatirea acestora pentru vanzare 

(procesare,depozitare,ambalare) si a gradului de participare a exploatatiilor pe piata 

 Cresterea numarului de locuri de munca 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Masura contribuie la:  

                                                           
1 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B 
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P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile 

a pădurilor (prioritate principala); 

P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole, a bunastarii riscurilor in agricultura; 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

✓ Art. 17 (1) a) 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie  

Masura contribuie la DI: 

 2A-Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea 

restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe 

piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole (DI principal) 

 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 

interprofesionale 

 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si 

clima, inovare  

Măsura contribuie la inovare; mediu si clima. Sprijinul va fi acordat cu prioritate 

exploatatiilor care vor introduce produse, procese si tehnologii noi. In cadrul acestei măsuri 

se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea/economisirea consumului de apă, 

utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a rezidurilor precum şi reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

✓ Masura este complementara cu M7/6C, M5/5C,6A, M1/1A,1B si M3/3A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Masura este sinergica cu M7/6C, M5/5C,6A din SDL. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; 

 posibilitatea cresterii valorii adugate a produselor care pot fi prelucarte in scopul vanzarii 

 încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de 

animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL. 

Caracter inovativ: 

 Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor 

rezultate din analiza diagnostic şi a celei SWOT; 

 Masura incurajeaza investitia in tehnologie de ultima generatie 
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 Masura incurajeaza dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL – de exemplu o 

unitate de procesare a laptelui care deserveste 2 sau mai multe comune invecinate; 

 Masura incurajeaza investitia in cercetare privind insamantarea animalelor 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

Entitati private - Exploatatii agricole care isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL din 

categoria:- PFA, II;IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL; -Societate comercială cu capital privat; 

Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producatori. 

Fermieri sau grupuri de fermieri, care desfășoară activități economice ca persoană fizică 

autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Populatia din teritoriul GAL, producatori agricoli individuali din teritoriu, intreprinderi și 

societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi 

art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile 

R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim 

trei ani  și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.  

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Actiuni eligibile 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor  in ceea ce priveste 

infrastructura (cladiri, cai de acces), echipamente, utilaje, echipamente de irigații în 

fermă și procesare la nivelul fermei  

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii 

de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, 

utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, 

instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente 

bucătăriilor furajere, inventarul apicol, abator mobil etc.) 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în 

cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele 

alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ păsări/ albine. 

 investiții ce conduc la creșterea suprafeței ocupate cu plantații pomicole și/sau la 

reconversia plantațiilor existente (de exemplu: infiintarea de noi plantatii si/sau 

replantarea cu soiuri noi, mai productive ) 

 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusive 

tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării  
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 investiţii individuale şi/sau colective care vor conduce la dezvoltarea şi modernizarea 

unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole. Se vor putea 

realiza facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme 

prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing, colectare 

 Construirea/modernizare de spatii pentru cercetare privind insamantarea animalelor 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile echipamente, utilaje si mijloace de transport second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 . 

 Investitiile in procesare pentru produse care nu provin din exploatatia sprijinita 

 Investitiile in energie regenerabila altele decat biomasa si care vor fi sprijinite prin scheme 

de ajutor de stat 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social /punct de lucru în teritoriul GAL si investitia 

sa se realizeze in teritoriul GAL 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute in 

acesta masura 

 Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea econmică de minim 4,000 SO 

 Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru 

pentru exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă 

 Investiţiile realizate sa deserveasca teritoriul mai multor UAT din microregiune 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei 

tehnico-economice 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare  

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea 

investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  

 In cazul investitiilor in sectorul pomicol, solicitantul trebuie sa realizeze aceste 

investitii doar în unitațile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de 

Implementare, aferenta STP și trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa menționata 

anterior, exceptând cultura de capșuni în sere si solarii și pepinierele. Anexa  nu se aplica în 

cazul pepinierelor și investițiilor destinate culturii de capșuni în spații protejate (sere și 

solarii), acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul GAL. Se verifica în studiul de 

fezabilitate daca plantația pomicola (existenta sau înfiintata) respecta zonarea speciilor din 

anexa STP. Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferenta STP, se regaseste pe site-ul 

www.afir.info.ro. 

 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol 

(conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

 Solicitantul se obliga sa creeze locuri de munca pe o perioada de cel putin 1 an.  
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8. Criterii de selecţie 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice 

proprii dar şi pentru  susţinerea celorlalte activităţi agricole din comuna sau din comunele 

din GAL 

 Sunt prioritizate la selectie proiectele fermierilor care au beneficiat de finantare in cadrul 

masurii M7/6C si cei care au beneficiat la finantare in cadrul masurii M5/5C,6A. 

 Suma nerambursabilă acordată Solicitantul va respecta condiţia criteriul crearii de noi 

locuri de muncă, prin crearea unui loc de muncă sau a două locuri de muncă astfel: 

o 40.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat 

o 70.000 Euro sprijin nerambursabil şi peste = se vor crea minim 2 locuri de muncă. 

 Principiul dimensiunii exploatației 

 Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul 

zootehnic/ vegetal 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole 

 Solicitantul este membru sau va deveni membru al formei asociative care va primi/a primit 

finanțare prin măsura LEADER. 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intensitatea fixa a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile și nu va depăşi: 

 în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 4 70.000 EURO; 
 în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 70.000 EURO 
 în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatatiei  agricole - maximum 100.000 EURO, fermele mici care nu propun investiţii în 
spaţii protejate; 
Plafonul maxim al sprijinului public aferent lanțurilor alimentare integrate se acordă doar 
proiectelor realizate de către fermierii care realizează lanțul alimentar integrat la nivelul 
propriilor exploatații agricole (investiție la nivel de fermă în producția agricolă primară și 
procesare/ investiție la nivel de fermă producția agricolă primară - procesare – 
comercializare/ investiție la nivel de fermă în producția agricolă primară, inclusiv 
condiționare – comercializare). 

 
Intensitatea fixa a sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar combinat nu poate depăși 90% in cazul : 

 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 
de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 
stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 
1305); 

 investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a 
unor organizații de producători  

Fond disponibil pe masura :338.000 495262 euro. Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă 

va fi cazul. 
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10. Indicatori de monitorizare 

 Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniti. (DI 2A) (minim 7 beneficiari) 

 Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/ 

organizatii de producatori (DI 3A) – minim 1. 

 Locuri de munca create (DI 6A)-indicator specific Leader (minim 5 locuri de munca) 

 Cheltuielile publice totale –indicator local – 338.000 495.262 euro. 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local). 

Denumirea masurii: 

3. SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE CALITATE IN TERITORIUL ”GAL CETATEA 

BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M3/3A 

Tipul măsurii:  Investitii  

Servicii 

   X Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de intreventie, la obiectivele 

transversal si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOT 

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GALreprezintă unul dintre punctele 

forte ale dezvoltării acestuia, constitiund un avantaj concurenţial pentru producători şi 

contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic al microregiunii.  

Consumatorii solicită din ce în ce mai frecvent atat produse de calitate, cat şi produse 

tradiţionale, ceea ce constituie o preocupare pentru menţinerea diversităţii producţiei 

agricole.Această situaţie generează o cerere de produse alimentare cu anumite caracteristici 

identificabile, în special în ceea ce priveşte tradiționalitatea și originea geografică a 

acestora. Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate 

numai dacă sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune 

caei să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor 

propriilor produse,in condiţii de concurenţă loială şi să işi poată identifica în mod corect 

produsele pe piaţă. 

Politica în domeniul calităţii produselor agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele 

corespunzătoarede identificare şi de promovare a acelor produse care au caracteristici 

specifice, protejand în acelaşi timp producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. 

Folosirea unor sisteme de calitate de către  producători prin care aceştia să fie recompensaţi 

pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate,este benefică 

pentru economia microregiunii. 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

i) favorizarea competitivitatii agriculturii 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

Masura contribuie  la: 

 dezvoltarea lanturilor scurte,  
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 dezvoltarea potentialului turistic prin conservarea patrimoniului agro-alimentar specific 

local si la  

 dezvoltarea pietelor locale 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR. 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Masura contribuie la P3- Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si 

comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in 

agricultura. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

✓ Art. 16 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 3A) 

Masura contribuie la DI 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai 

bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al 

creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 

organizațiilor interprofesionale. 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si 

clima, inovare  

Măsura contribuie la obiectivele transversale: mediu si clima, inovare. 

Masura incurajeaza: 

 certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea teritoriului 

 Inovarea cu privire la ingredientele alimentare;  

 Inovarea în domeniul ambalajelor și materialelor de ambalare. 

In ceea ce priveste protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, in cadrul acestei 

măsuri se vor încuraja investițiile ce vizează protectia mediului, respective cele cu o 

abordare “prietenoasa cu mediul”.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Masura este complementara cu masurile: M1/1A,1B, M2/2A,3A,6A.  

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile:M1/1A,1B si M2/2A,3A,6A contribuie la prioritatea: Promovarea 

organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Prin sprijinirea micilor producatori si altor ferme familiale care vor sa-si  diversifice 

productia, se pot realiza lanturi alimentare scurte pentru produsele locale cu specific 

traditional, ceea ce contribuie atat la pastrarea identitatii traditionale cat si  la 

dezvoltarea turismului gastronomic cu specific local.  

 Produsele alimentare ce prezinta caracteristici traditionale trebuie sa fie realizate in 

unitati care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare respective cu specific 

local. 

Caracter inovativ: 

Masura incurajeaza certificarea de produse traditionale care promoveaza identitatea 

teritoriului. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative 

RE NR. 1601/1991,RE NR. 110/2008,RE NR. 854/2007, RE NR. 1151/2012,RE NR. 852/2004,RE 

NR. 1151/2012, RE NR. 1303/2013; RE NR. 1305/2013, ORDINUL 724/2013 privind atestarea 

produselor tradiționale. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Entitati private: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi 

familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe 

acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, 

Cooperative agricole, Societăți cooperative agricole , Grup de producatori . 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale, agenti din domeniul turismului si 

alimentatiei publice.  

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sume forfetare 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Actiuni eligibile 

 servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a dosarului 

de candidatura 

 contractarea unui organism de certificare 

 delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice 

 Stabilirea tipicităţii produsului. 

 materiale de promovare 

 echipamente si materiale pentru promovarea produselor in targuri, expozitii si piete cu 

specific 

 linie tehnologica de etichetare si ambalare (inclusiv ambalajele si etichetele) 

 cheletuieli aferente investitiilor pentru procesarea produselor agricole 

 mijloace mobile pentru desfacerea produselor (ex: rulote) 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile utilaje si echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

  a.dobânzi debitoare; 

  b.achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

  c.taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

  d.în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

  e.cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
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 Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Solicitantul trebuie sa isi desfasoara activitatea pe teritoriul GAL 

 Produsul alimentar ce va fi certificat indeplineste urmatoarele conditii: 

 Este fabricat pe teritoriul GAL 

 se utilizeaza materii prime locale 

 nu are în compoziţia lui aditivi alimentari; 

 prezintă o reţetă tradiţională, un mod de producţie şi/sau de prelucrare şi un 

procedeu tehnologic tradiţional  

 se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii;  

 Solicitantul se obliga sa participe la evenimente de profil (targuri, festivaluri, degustari 

etc) 

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate  

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea 

investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR 

8. Criterii de selecţie 

 Crearea de locuri de munca 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul in care 

acesta isi desfasoara activitatea si implicit al GAL 

 Asocierea mai multor entitati pe baza unui acord de parteneriat. 

 Sunt prioritizate la selectie proiectele fermierilor care fac parte dintr-o asociatie care a  

beneficiat de finantare in cadrul masurii M1/1A,1B si cei care au beneficiat la finantare 

in cadrul masurii M2/2A,3A,6A. 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitnatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

 Intensitatea fixa pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate este de 

maximum 2500 Euro/ exploatație/an in decursul unei perioade de 3 ani (sprijin forfetar) 

 Intensitatea fixa pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile 

de producători în cadrul pieței interne este de maximum 70% din costurile eligibile ale 

acțiunii dar nu mai mult de 500 euro (sprijinul este sub forma rambursării costurilor 

eligibile suportate de beneficiar) 

 Fond disponibil pe masura 27.000 EURO. 

 Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători (DI 3A) – 3 exploatatii. 

 Locuri de munca create.-indicator specific Leader  

 Cheltuieli publice totale-indicator local – 27.000 Euro. 
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 Numarul de dosare de candidatura depuse - indicator local (minim 1 dosar) 

 Numarul de atestate obtinute - indicator local (minim 1 atestat) 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local). 

 

Denumirea masurii: 

4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al”GAL CETATEA BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M4/6B 

Tipul măsurii: X Investitii  

 X Servicii 

             Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversal si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOT 

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei 

infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de 

agrement, cultural, mestesugaresti, sociale, socio-medical,si sportive. Îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea infrastructurii de baza (servicii de gospodarire locala), de agrement, cultural, 

mestesugaresti sociale, socio-medical si sportive reprezintă o cerinţă esenţială pentru 

creşterea calităţii vieţii și poate conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de 

declin economic și social și de depopulare si imbatranire a zonelor rurale.  

Aceste programe au ca scop imbunatatirea calitatii vietii la nivel local, pastrarea identitatii 

locale, asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local, prelungirea sezonului 

estival turistic, etc. Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea mediului rural va contribui la 

dezvoltărea dinamica a zonei. 

Măsura va contribui la: 

 îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor si/sau investitiilor de bază destinate populației 

rurale,  

 dezvoltarea turismului, sprijinirea valorificării produselor,serviciilor culturale şi 

mestesugaresti ale zonei, inclusiv a celor sportive, de agrement și a infrastructurii 

aferente;  

 îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din 

surse regenerabile și al economisirii energiei). 

Măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea culturala (prin 

organizarea de spectacole cu caracter tradiţional, programe turistice, târguri, manifestări 

tradiționale, ateliere de lucru, tabere pentru copii, festivaluri etc) si socio-economică a 

teritoriului, precum și crearea de locuri de muncă.  

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

Masura contribuie la:  

 dezvoltarea infrastructurii de baza si a serviciilor in zonele rurale; 
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 la crearea de locuri de munca. 

 participarea activă a societății civile în dezvoltarea mestesugurilor si a culturii la nivel 

local 

 crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea durabilă a mestesugurilor si a 

culturii la nivel local 

 creşterea numărului de turişti şi a duratei sejurului 

 conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;  

 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.  

 valorificarea patrimoniului cultural si natural 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locala au impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

✓ Articolul  20 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) 

Masura contribuie la DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si 

clima, inovare  

Măsura contribuie la inovare; mediu si clima. 

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc 

la eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de 

eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile 

prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul 

procesului de proiectare trebuie luate în considerare materialele care asigură impactul minim 

asupra mediului.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

✓ Masura este complementara cu M6/6B si M8/6A,6B. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile:M7/6C, M5/5C,6A, M1/1A,1B, M2/2A,3A,6A si M8/6A,6B contribuie la 

prioritatea: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Masura contribuie la: 

 stimularea inovarii, la consolidarea identitatii si a profilului local, la imbunatatirea 

egalitatii de sanse pe populatie, creandu-se astfel premisele dezvoltarii capacitatii 

antreprenoriale. 

 Stimularea organizării de evenimente tradiționale, turistice, culturale precum și a 

târgurilor  prin: 

• Înnoirea tradițiilor locale 

• Ocuparea locurilor de cazare – extra-venituri pentru populație 

• Stimularea comercializării produselor locale 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL; 
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 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 Conservarea identităţii rurale a teritoriului;  

 Crearea de noi locuri de muncă. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:  

 infrastructura si/sau servicii locale îmbunătățite 

 proiectele cu impact micro-regional 

 in cadrul centrelor mestesugaresti pot functiona mai mult de doua ateliere 

 in cadrul evenimentelor satesti pot fi promovate: obiceiurile si traditiile locale, produsele 

locale/traditionale precum si punerea in valoare a investitilor in domeniul cultural 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legea nr. 215/2001; Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013; OG 26/2000; Legea nr.1/2011; HG. 866/2008;Legea 

nr.215/2001; Legea nr.422/2001;Legea nr.489/2006;Ordinul nr.2260 din 18 aprilie 2008;Legea 

nr.143/2007. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

Entități publice: 

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 

Entitati private: 

 ONG-uri 

 societati si intreprinderi private 

 asezaminte culturale 

 ONG-uri in parteneriat cu autoritatile publice (parteneriatele ca entități publice/private, 

stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii 

cererii de finanțare) 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

 populația locală 

 întreprinderile si ONG-uridin teritoriu 

 turistii 

 grupuri vulnerabile 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi 

art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală a ajutoarelor de 

minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul 

terților sau contra cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții 

financiare. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Actiuni eligibile 

Actiuni eligibile: 
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 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; 

 investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 

 Investitii de uz public in infrastructura de agement in informarea turistilor si in 

infrastructura turisitca la scara mica. 

 investiții orientate spre 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. 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local; 

 construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de 

patrimoniu; 

 restaurarea, conservarea și /sau dotarea obiectivelor din patrimoniul local; 

 studii si investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural 

si natural al satelor 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 

e.cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 

7. Condiţii 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 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 microregiunii GAL; 

 Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 

surse de finantare (POCU, POR, POCA, etc) 

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  
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 Angajament din partea beneficiarului că va introduce manifestarea/evenimentul/târgul 

organizat cuprins în proiect în circuitul turistic.  

 Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu 

 Solicitantul prezinta toate avizele si autorizarile necesare investitiei  

 Solicitantul se obliga sa creeze locuri de munca pe o perioada de cel putin 1 an. 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

8. Criterii de selecţie 

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 

 Crearea de locuri de muncă  

 Gradul de acoperire a populatiei deservite; 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 ”Sunt prioritizate la selectie proiectele care au beneficiat de finantare in cadrul masurii 

M6/6B si cei care au primit finantare in cadrul masurii M8/6A, 6B” 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitnatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intensitatea fixa este de 90% pentru investiții generatoare de venit.  

 In cazul in care investitiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

nerambursabil poate creste la 100%. 

 In cazul in care investitiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică, intensitatea 

sprijinului nerambursabil poate creste la 100%. 

Valoarea maxima nerambursabila pe proiect : 50.000 euro. 

Fond disponibil pe masura : 586109 euro 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Locuri de muncă create - indicator specific Leader (minim 4 locuri) 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura imbunatatita (DI 6B) – populatia 

din teritoriu. 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) –  586109 euro. 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local). 
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Denumirea masurii: 

5. INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE MICRO-INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN 

TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M5/ 5C, 6A 

Tipul măsurii:X Investitii, X Servicii,      Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de intreventie, la obiectivele 

transversal si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare. Corelare cu analiza SWOT 

La nivelul anului 2014, pe teritoriul ”Grupului de Acțiune Locală Cetatea Bucovinei” erau 

înregistrate 948 societăți comerciale, cele mai multe dintre acestea activând în domeniul 

comerțului cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor - 34.7%, 

domeniul transportului și depozitării - 13.8%, respectiv în domeniul construcțiilor - 11.3%. 

Societățile comerciale ce desfășoară activități în industria prelucrătoare și cea extractivă 

reprezintă 7.8%, iar cele din domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului cumulează o 

pondere de 3.5%. Astfel, se poate observa o nevoie acută de investiții în domeniile de 

producție și servicii. 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din spaţiul 

ruralprin susţinerea financiară a întreprinzătorilor eligibili: care realizează activităţi 

neagricole pentru prima dată (start-up) si pentru cei care modernizeză şi/sau dezvoltă 

întreprinderile existente.  

Măsura contribuie la:  

• ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent, 

• diversificarea economiei rurale,  

• creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai,  

• scăderea sărăciei şi la cresterea gradului de incluziune sociala. 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea 

sărăciei 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice 

 Crearea de locuri de muncă 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR. 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Masura contribuie la:  
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P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

✓ Art. 19, Alineatul 1, litera (a) (ii) si litera (b) 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6A si 5C 

Masura contribuie la: 

6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi 

crearea de locuri de muncă (DI principal) 

5C- Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 

deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei. 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si 

clima, inovare  

Măsura contribuie la obiectivele transversale: mediu si clima, inovare. 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriu prin activităţile economice 

nou înfiinţate, prin dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi 

combaterea sărăciei.  

Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu 

mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din 

surse regenerabile.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

Masura este complementara cu masurile:M7/6C, M2/2A,3A,6A, M6/6B. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M2/2A,3A,6A, M7/6C, M1/1A,1B, M6/6B, M4/6B si M8/6A,6B 

contribuie la prioritatea: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

Impreuna cu masurile: M7/6C, M6/6B, M2/2A,3A,6A contribuie la prioritatea: Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

 stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru 

alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 

 crearea de locuri de muncă 

 Se integreaza in SDL producand sinergie si complementaritate cu alte masuri din SDL 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru 

înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL. 

 Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigura/prelucreaza servicii 

in mai mult de doua UAT din GAL. 

 Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale. 
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 Producerea energiei din surse regenerabile reducand dependent populatie de combustibilii 

conventionali. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL, Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, 

Reg. (UE) nr. 1407/2014. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

✓ Entitati private de tipul: 

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. (start-up) 

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 

activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru 

sprijin;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în 

momentul depunerii acesteia (start-up) 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul 

rural; 

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii 

deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu 

excepția persoanelor fizice neautorizate. 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

✓ Persoanele din microregiune apte de munca, societatea civila, entitati private, 

entitati publice 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului 

de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 

1305/2013. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani  și nu va depăşi 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.  

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1.Actiuni eligibile/neeligibile 

Actiuni eligibile: 

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: 

 fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie 

și carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, fabricare produse electrice, 

electronice; 

 activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

 industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 
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 producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, 

producția de carton etc; 

 Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 

brichete) în vederea comercializării. 

 alte activitati non-agricole 

 Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

 Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare, servicii de reparații mașini, unelte, obiecte 

casnice, servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 

 Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

 •Servicii tehnice, administrative, servicii turistice etc 

 •alte servicii non-agricole 

Actiuni neeligibile: 

 •Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 

acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;  

 •Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat; 

 •Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 

6.2.Costuri eligibile specifice: 

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 

 Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 

echipamente noi; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

 Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol 

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de primire turistică 

(pensiuni turistice, agropensiuni, camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.) 

 Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (parcuri tematice 

de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, centre închiriere echipamente 

sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, etc;)* 

*ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative  sunt eligibile doar construcții de 
tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente 
specifice amenajării, necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, 
sisteme de scripeți, parc de aventuri, etc.) 
6.3. Costuri neeligibile: 

 Cheltuieli cu utilaje agricole si echipamente second-hand. 

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile; Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013. 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite  

 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL 
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 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul 

GAL; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conform legislatiei in vigoare; 

 Solicitantul prezinta toate avizele si autorizarile necesare investitiei 

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  

 Solicitantul se obliga sa creeze locuri de munca pe o perioada de cel putin 1 an. 

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

8. Criterii de selecţie 

 vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse 

regenerabile 

 sunt prioritizate la selectie proiectele solicitantilor care au beneficiat de finantare prin 

masura M6/6B si proiectele solicitantilor care au beneficiat de finantare prin masura 

M2/2A,3A,6A si care beneficiaza de banda larga prin masura M7/6C. 

 asociat unic sa aiba varsta pana in 40 ani 

 investitia propusa conduce la cresterea cifrei de afaceri 

 proiectele propun solutii inovative 

 intreprinderile din domeniul non-agricol care deservesc populatia din mai mult de doua 

UAT din GAL 

 Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia crearii de noi locuri de muncă astfel:  

o pentru maxim 35.000 Euro=1 loc de muncă  

o pentru 75.000 Euro şi peste se vor crea minim 2 locuri de muncă 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitnatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 

Intensitatatea fixa a sprijinului va fi de 75 %, pentru servicii, altele decat activitati turisitice. 

In cazul activitatilor turistice, intensitatea sprijinului poate creste la 85%. 

In cazul activitatilor productive, intensitatea sprijinului poate creste la 90%. 

Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru servicii altele decat turism este maxim 50.000 euro. 

Sprijinul nerambursabil pe proiect pentru activitati de turism si de productie este maxim 

75.000 euro. 

Fond disponibil pe masura 350.000 euro. Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi 

cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Locuri de munca create – minim 5 locuri de munca (DI – 6A) indicator specific Leader 

 Numarul de beneficiari sprijiniti – indicator local, minim 7 

 Totalul investitiilor (DI – 5C) – 385.000 euro. 
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 Cheltuielile publice totale (DI 1A)-350.000 euro. 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (local). 

Denumirea masurii: 

6. INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE DIN TERITORIUL ”GAL 

CETATEA BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M6/6B 

Tipul măsurii: X Investitii, X Servicii,             Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de intreventie, la obiectivele 

transversal si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOT 

Infrastructura și serviciile din teritoriu sunt foarte deficitare. Consiliului Județean oferă 

servicii complexe de asistență socială pentru toate localitățile din județ, având în structura sa 

inclusiv centre pentru copii și adulți. Cu toate acestea, Direcția nu dispune de astfel de 

centre în teritoriu. 

Prin masura se vor realiza centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate – în care 

se vor asigura servicii de tip integrat – personalizate și de calitate; intervențiile 

acestorstructuri  vor fi centrate pe nevoile referitoare la asistență medicală și socială a 

locuitorilor din teritoriul GAL. Această măsură vizează dezvoltarea unor servicii comunitare 

accesibile în scopul satisfacerii nevoilor comunității locale (identificare, evaluare si 

intervenție în cazul unor situații de abuz, violență intrafamilială și exploatare asupra copiilor; 

programe de intervenție specifice copilului cu dizabilități, consiliere si educarea părinților în 

scopul îmbunătățirii capacităților parentale, probleme de sănătate publică si educație pentru 

sănătate),  dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea a noilocuri de 

muncă și profesionalizarea unor resurse umane existente in acest teritoriu.  

În cadrul centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, pot fi asigurate 

următoarele servicii: 

- servicii de asistență medicală primară comunitară; 

- servicii de asistență socială specializată sau alt tip de intervenție in funcție de nevoi 

(psihologică, psihopedagogică,kinetoterapeutica, etc) ; 

-servicii de consultație și tratament stomatologic pentru persoanele din grupuri vulnerabile; 

servicii de analize medicale de laborator;   

-servicii de îngrijire medico - socială la domiciliu a persoanelor vârstnice sau a persoanelor cu 

dizabilități;  

-servicii de educație parentală, consiliere si orientare a părinților către practici pozitive în 

educația copiilor;  

-servicii de recuperare, reabilitare și integrare școlară pentru copiii cu dizabilităţi;  

- campanii comunitare de conștientizare a unor probleme cu care se confruntă comunitatea 

(abuzul asupra copiilor, violență intrafamilială, educația pentru sănătate,stil de viață 

sănătos, scrining pentru anumite patologii, alimentația la sân, etc) 

Măsura va contribui la: 

 creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor vulnerabile expuse riscului de 

marginalizare socială;  
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 îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea oportună și 

prin accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială – funcție de nevoi. 

 Consolidarea capacității organizațiilor din teritoriul GAL, pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităților rurale partenere 

 Întărirea gradului de responsabilitate comunitară a instituțiilor publice/private din cadrul 

GAL  

Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și 

social și de depopulare a zonelor rurale, deoarece populația care are anumite nevoi punctuale 

va putea accesa servicii comunitare de calitate . 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

iii)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil; 

 Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel 

profesional adecvat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

 investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta 

a infrastructurii sociale, incluzând şi investitii în producere de energie din surse 

regenerabile şi de economisire a energiei; 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale prin crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de 

devoltare economica –infrastructura bordband. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

✓ Art. 20 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) 

Masura contribuie la DI 6B)  încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si 

clima, inovare  

Măsura contribuie obiectivele transversale: mediu si clima, inovare. 

Inovarea socială presupune formularea şi aplicarea unor noiidei (produse, servicii şi modele) 

cu scopul de a elimina provocările sociale din diverse domenii, cum ar fi cel al incluziunii 

sociale. Inovaţiile socialedin sfera reţelelor de socializare pot consolida autonomia 

cetăţenilor,pot asigura accesul categoriilor vulnerabile la informaţii şi servicii sociale, dar şi 

la piaţa muncii şi pot spori participarea acestor categorii la nivelul comunitatii. 

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc 

la eficientizarea consumului de energie. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

✓ Masura este complementara cu M4/6B si M8/6A,6B. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 
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Impreuna cu masurile: M8/6A,6B, M4/6B, M5/5C,6A, M7/6C, M1/1A,1B si M2/2A,3A,6A 

contribuie la prioritatea:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate 

reprezintă o abordare complexă, inovativă, adaptată la nevoi, pentru a crește gradul de acces 

la serviciile de bază pentru populația din microregiune, in special pentru persoanele 

vulnerabile (expuse riscului de marginalizare socială): persoane  cu dizabilități, persoanele 

varstnice, persoane (inclusiv copii) aflate în risc social.  

Aria de deservire a centrelor comunitare multifuncționalesociale și de sănătate va acoperi 

mai multe UAT-urile din teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale și de asistență socială în 

microregiune 

 introducerea si dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și serviciilor destinate 

copiilor cu dizabilități 

 dotarea centelor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Legea nr.215/2001; OG nr.26/2000;Legea asistenței sociale nr.292 din 2011; Legea nr. 

219/2015; Legea nr.272/2004; Legea nr.448/2006; Legea nr.17/2000;Legea   nr.197/2012; 

H.G.nr.383/2015; H.G.nr.867/2015;HG nr.56/2009; 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: 

Entități publice 

 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora  

 Entități private:  

 ONG-uri (inclusiv GAL-ul, daca nu sunt solicitanti) 

 Unitati de cult 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

➢ Persoane din diferite categorii ale grupurilor vulnerabile. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi 

art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă  de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală  a ajutoarelor de 

minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul 

terților sau contra cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții 

financiare. 

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
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6.1. Actiuni eligibile 

 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale, 

inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

 investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau 

în apropiereaașezărilorrurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii 

performanței de mediu a așezării respective,pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

 investitii in active necorporale 

 cheltuieli legate de proiectare si consultanta 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 

f. contributia in natura 

g.Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

h. Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie 

7. Condiţii 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; 

 Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 

surse de finantare (POCU- obiectiv specific 5.2) 

 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 și să deservească mai multe UAT-uri din 

teritoriu; 

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea 

investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  

 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea 

infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale.  

 Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial.  

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR. 

8. Criterii de selecţie 
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 Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în parteneriat 

(de exemplu cu alte comune, ONG-uri); 

 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 ”Sunt prioritizate la selectie proiectele care au beneficiat de finantare in cadrul masurii 

M4/6B si cei care au primit finantare in cadrul masurii M8/6A, 6B” 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 

prevederile art.49 al Reg (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intensitatea fixa a sprijinului va fi de 100 % pentru: 

• investiții negeneratoare de venit 

• investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

• Investitii ce deservesc mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din teritoriu 

Suma maxima nerambursabila pe proiect 72.000 EURO. 

Fondul disponibil pe masura: 72.000 EURO. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Locuri de munca create – indicator specific Leader  

 Numărul de beneficiari (directi) sprijiniti – indicator local – minim 1 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatiri (DI – 6B) – 

populatia apartinand grupurilor vulnerabile. 

 Cheltuielile publice totale (DI – 1A).72.000 euro. 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local). 
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Denumirea măsurii:  

7. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL ”GAL CETATEA 

BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M7/6C 

Tipul măsurii: X Investitii  

   Servicii 

               Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de intreventie, la obiectivele 

transversal si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOT 

Accesul la internet în mediul rural, deși în creștere rămâne limitat. Această rată 

nesatisfăcătoare de penetrare în zonele rurale se datorează veniturilor scăzute, lipsei 

calculatoarelor în gospodării, condiţiilor de acoperire DSL precare. Internetul wireless 

aproape inexistent. Implementarea acestei masuri este necesara pentru a asigura serviciile de 

internet de mare viteza de minim 30 Mbps in zonele albe conform listei oferite de ANCOM,ce 

conduce la crearea de valoare adăugată. 

Pentru atingerea obiectivelor SDL, este necesar să sa acorde prioritate investițiilor în 

domeniul TIC. De asemenea această prioritizare este principala pârghie pentru convergența la 

țintele strategice ale Europei 2020. Asocierea obiectivelor strategice cu obiectivele SDL în 

domeniul TIC duc la dezvoltarea economiei digitale și la transformări pe mai multe niveluri: 

legislație, inovație, schimbări procedurale, modificări de comportament, aspecte care 

converg catre un teritoriu cu un grad inalt de dezvoltare rurala durabila.  

Astfel in teritoriu sunt localitati pentru care furnizorii nu au declarat ca detin retea cu 

viteza de transfer de minim 30Mbps conform Listei Zonelor Albe actualizata care se regaseste 

pe http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html si pe 

www.galcetateabucovinei.ro. 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

iii)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie,  

 asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul local la infrastructura de 

comunicații în bandă largă. 

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR. 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

✓ Art. 20, Alineatul 1, litera (c) 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6C) 

http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html
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Masura contribuie la DI 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (TIC) în zonele ruraleprin îmbunătăţirea calităţii vieţii populației 

din microregiune și atractivitatea satelor, precum si imbunatatirea infrastructurii broadband. 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si 

clima, inovare  

Masura contribuie la obiectivul transversal “inovare” printr-o mai bună insusire şi utilizare a 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), ajutand la dezvoltarea societăţii.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

✓ Masura este complementara cu toate celelalte 7 masuri din SDL. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M2/2A,3A,6A, M5/5C,6A, M1/1A,1B, M6/6B, M4/6B si M8/6A 

contribuie la prioritatea: promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 dezvoltareaeconomiei digitale și transformări pe mai multe niveluri: legislație, inovație, 

schimbări procedurale, modificări de comportament, aspecte care converg catre o 

microregiune cu un ridicat grad de dezvoltare durabila. 

 standardizarea unor procese de lucru care vor determia cresterea operativitatii in 

rezolvarea problemelor 

 imbunatatirea competentelor digitale si sporirea continutului digital si a infrastructurii TIC 

 Se integreaza in strategia locala, producand sinergie si complementaritate cu alte masuri 

din SDL. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

 Crearea retelelor de internet de mare viteza (minim 30 Mbps), permite realizarea unor 

investitii in domenii precum: securitate, e-guvernare, promovarea turismului, invatamant, 

largirea pietei de desfacere, e-learning. 

 Asigurarea unei mai bune calitati a serviciilor si a unui impact pozitiv asupra costurilor 

asociate cu administrarea si calitatea datelor 

Implementarea acestei masuri va permite comunitatii sa utilizeze date, inclusiv sa dezvolte 

aplicatii relevante pentru propriile nevoi si interese si astfel sa fie sprijinit procesul inovativ 

in microregiune.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014 

- Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Entitati publice 

 Societate civila (inclusiv GAL-ul daca nu sunt alti solicitanti ) 

 Entitati private  

4.2. Beneficiarii indirecţi 

Comunităţile locale din localitățile considerate „Zona albă”: fermier inregistrat in evidentele 

publice (Registrul Agricol sau Apia), entitati private non-agricole, ONG-uri, persoane fizice din 

teritoriu. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
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 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) 

şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă  de maxim trei ani  și nu va depăşi 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală  a ajutoarelor de 

minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează  transport de mărfuri în contul 

terților sau contra cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții 

financiare. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Actiuni eligibile 

 Achiziţionarea de servicii de consultanţă, proiectare si asistenta tehnica pentru pregătirea 

si implementarea proiectului  

a) Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune : 

 i. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) 

în zonele fără acces la internet în bandă largă; 

ii. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, 

inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau 

acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband 

iii. investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea 

asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network). 

 Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe langa 

actiunile de la pct. b. I) si ii), presupune si : 

 i. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele 

în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare 

capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), 

pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone; 

ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) 

în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone 

network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele 

backbone. 

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile: 

- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile 

network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final; 

- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în 

funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.); 

- finanțarea sistemelor de software necesare;- instalarea elementelor de rețea și a 

facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, puncte de prezență etc. 

Notă: Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor, 

dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor 

de broadband. ”Soft-urile pentru toate domeniile” presupune in context ”domenii de 
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activitate” – e.g. educatie, social economic etc. Aceasta nu se poate confunda cu soft-ul 

specific si necesar infrastructurii de broadband.  

  

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:  

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare. 

e. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

 Solicitantul face parte din categoria de beneficiarilor eligibili 

 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural fără acoperire broadband la 

punct fix,pe baza unei liste a zonelor albe intocmită și/sau agreată de autoritățile 

abilitate în domeniu (MSI/ANCOM); 

 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare 

investiţiei; 

 Solicitantul trebuie sa fie operator autorizat conform legislatiei nationale in vigoare 

privind regimul telecomunicatiilor; 

 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent 

zonelor acoperite de investițíi; 

 Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, 

achiziţiilor publice, informării şi publicităţii şi ajutorului de stat 

 Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu, necesare investiţiei sau 

săprezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile 

conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului; 

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  

 În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile/acordurile/avizele solicitate 

înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

 Solicitantul se angajeaza ca va respecta regulile ajutoarelor „de minimis” - valoarea 

totala a ajutoarelor de minimis primite pe o perioada de 3 ani fiscali nu depaseste 

plafonul maxim de 200000 euro, respectiv 100000 euro pentru intreprinderea cu activitate 

de transport rutier. 

8. Criterii de selecţie 

 Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de 

gospodării; 
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 Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer al datelor pentru 

utilizatorul final (minim 30 Mbps); 

 Crearea locurilor de munca 

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor avea in vedere 

prevederile art. 49 al Reg (UE) nr. 1305/2013 urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitnatilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intensitatea fixa a sprijinului va fi de: 

 90% pentru investiții generatoare de venit  

 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica 

 100% pentru investitii negeneratoare de venit 

Sprijinul nerambursabil pe proiect maxim 33701EURO,  

Fond disponibil pe masura 33701EURO. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (DI 6C) – 3% din populatia aflata in zonele 

albe. 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) 23.000 Euro. 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local). 

 număr de gospodării din spațiul rural 

 

Denumirea masurii: 

8. INVESTIȚII PENTRU EDUCARE, FORMARE, OCUPARE PENTRU MINORITATI, IN SPECIAL 

MINORITATEA ROMA SI ALTE GRUPURI VULNERABILE IN TERITORIUL ”GAL CETATEA 

BUCOVINEI” 

Codul măsurii: M8/ 6A, 6B 

Tipul măsurii: X Investitii  

 X Servicii 

   Sprijin forfetar 

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de intreventie, la obiectivele 

transversal si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1. Justificare.Corelare cu analiza SWOT 

Măsura contribuie la creșterea accesului la servicii de ocupare și implicit la creșterea  

gradului de incluziune socială a grupurilor vulnerabile în general și  a populației de etnie roma 

în special. Această măsură vizează: 

 Identificarea nevoilor de formare profesională ( calificare/recalificare)  a persoanelor 

vulnerabile ( inclusiv minoritate roma)  în deplin acord cu nevoile pieței muncii și cu 

studiile/educația de bază a persoanelor din grupurile țintă;  
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 Identificarea acelor meserii/calificări care să valorizeze la potențial maximal deprinderile 

și abilitățile intrinseci ale populației minoritare in special de etnie roma, astfel încât 

inserția pe piața muncii să se realizeze cât mai optim  

 Necesitatea dezvoltării de unitati de invatamant prescolar (gradinite) în zonele în care 

există astfel de nevoi la populația vulnerabilă ( inclusiv populația de etnie roma) 

  dezvoltarea serviciilor comunitare tip creșă / after school astfel încât să crească nivelul 

de educație și  coeziune al comunităților în care există populație vulnerabilă. 

 Incurajarea activitatilor care implica dialogul si colaborarea in scopul evitarii 

fenomeniului de segregare.  

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013:  

iii)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii:  

 Asigurarea cresterii gradului de ocupare in randul minoritatilor cu accent pe etnia roma, 

 Crearea infrastructurii necesare activităților de economie socială, a invatamantului 

prescolar pentru grupuri vulnerabile ( inclusiv minoritate roma) 

 Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții,  

 Conservarea moștenirii culturale, 

 Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spatiilor publice locale,  

 Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite,  

 Realizarea incluziunii sociale. 

 Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării si reducerea fenomeniului de 

segregare.  

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra 

obiectivelor FEADR 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Masura contribuie la P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 

✓ Articolul 20 

1.6. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6A) si 6B) 

Masura contribuie la DI: 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale (DI principal) 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

1.7. Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu si 

clima, inovare  

Măsura contribuie obiectivele transversale: mediu si clima, inovare. 

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc 

la eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de 

eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile 

prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.ale. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  
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Masura este complementara cu masurile: M7/6C, M2/2A,3A,6A, M6/6B. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreuna cu masurile: M7/6C, M5/5C,6A, M1/1A,1B, M6/6B, M4/6B si M2/2A,3A,6A 

contribuie la prioritatea:Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Potentialul de forta de munca al minoritatilor  ce rezulta in urma implementarii 

proiectelor 

 Existenta pe teritoriul GAL  a minoritatilor (rome etc) 

 Romii din teritoriu înregistrează o participare redusă pe piaţa formală a muncii, dar au o 

participare ridicată pe piaţa informală a muncii 

 Punerea în valoare a talentelor artistice ale minoritatilor inclusiv etnia romaEducarea 

tinerei generaţii  

Caracter inovativ: 

 sprijinirea economiei sociale prin asigurarea de locuri de muncă pentru minoritati inclusiv 

etnia roma 

 accesul minoritatilor  inclusiv etnia roma la servicii/ infrastructuri de care nu au mai 

beneficiat anterior 

 asigurarea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a copiilor din cadrul 

minoritatilor inclusiv etnia roma 

 metode inovative de combatere a discriminării si de prevenire a abandonului școlar 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legea nr. 219/2015 privind economia socială 

• HG 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; 

• HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. 

• H.G.nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

• RE 1303/2013; RE 1305/2013 

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1.Beneficiari direcţi: 

 Entitati publice: Comune si asociații de dezvoltare intercomunitară 

 Societate civila: Asociații și fundații, inclusiv GAL-ul in cazul in care nu exista alti 

solicitanti 

 Entitati private: Furnizori de formare profesionala, parteneriate (parteneriatele ca 

entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic 

la momentul depunerii cererii de finanțare) 

4.2.Beneficiarii indirecţi 

 Minoritatea roma alaturi de alte minoritati de pe teritoriul GAL  

 Grupuri vulnerabile 

 Fermierii din teritoriul GAL. 
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5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) 

şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis, se acordă  pentru o perioadă  de maxim trei ani  și nu va depăşi 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali. Valoarea totală  a ajutoarelor de 

minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează  transport de mărfuri în contul 

terților sau contra cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții 

financiare. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Actiuni eligibile 

1.Actiuni de formare profesionala si de dobandire de competente, activitati demonstrative si 

actiuni de informare -pot include: cursuri de formare, ateliere de lucru si indrumare 

profesionala. 

2.Activități educative: achiziționarea de echipamente; achiziționare de rechizite; programe 

speciale  (conform unei analize de nevoi locale); transporturi ocazionale în vederea realizării 

programelor speciale (vizite, excursii, etc.) 

3.Investitii corporale si necorporale in patrimoniul cultural  

4.Actiuni de constientizare privind mediul inconjurator 

5.Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării si reducerea fenomeniului de 

segregare: 

 organizarea de cursuri de educație alternativă (ex. sport, muzică, artă, activități de auto-

cunoaștere și de cunoașterea celuilalt etc) în care participă membrii din comunitatea 

segregată și din comunitatea majoritară 

 facilitarea accesului la școală – în cazul în care distanța parcursă de copii este o 

problemă, atunci se va asigura transportul 

 organizarea periodică de activități comune între copii, tineri, părinți din comunitatea 

segregată și din comunitatea majoritară 

 activități de cunoaștere a membrilor grupului segregat – de ex. istoria romilor, obiceiuri 

locale etc 

 centrele (sau activitățile) de tip școală după școală care să asigure participarea copiilor 

din comunitatea segregată și din comunitatea nesegregată.  

 organizarea de sesiuni de instruire si mediere in vederea ocuparii unui loc de munca  

 activități/ campanii de informare referitoare la o viață sănătoasă la care să participe atât 

membrii comunității segregate, cât și membrii comunității majoritare. 

6.2. Cheltuieli neeligibile 

 Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  
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c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare; 

d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 

e.cheltuielile nedeductibile fiscal conform Codului Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală, județeană, nationala 

aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească mai multe UAT-uri din 

teritoriu; 

 Solicitantul prezinta toate avizele si autorizarile necesare investitiei 

 Persoanele beneficiare ale activităţilor de informare, transfer de cunoştinţe/schimburi de 

experienţă şi de bune practici trebuie să facă parte din grupul ţintă şi să fie din teritoriul 

GAL 

 Activităţile de transfer de cunoştinţe şi schimburi de experienţă şi bune practici pot avea 

loc şi în afara teritoriului GAL  

 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată.  

Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor (conform 

Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR). 

8. Criterii de selecţie 

 Numărul de locuri de munca create 

 Proiectele propun activitati de formare profesionala si de dobandire de competente din 

domenii cat mai variate  

 Sunt prioritizati in cadrul fermierilor, cei care au beneficiat de finantare prin masura 

M2/2A,3A,6A si prin masura M7/6C. 

 Din cadrul beneficiarilor indirecti grupuri vulnerabile, sunt prioritizate persoanele care 

au beneficiat de finantare prin masura M6/6B  

 Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru mai multe UAT de pe teritoriul GAL 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în vedere 

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) şi rata sprijinului 

Intensitatea fixa este de 90% pentru investiții generatoare de venit.  

 In cazul in care investitiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

nerambursabil poate creste la 100%. 
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 In cazul in care investitiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică, intensitatea 

sprijinului nerambursabil poate creste la 100%. 

 In cazul in care un proiect deservește mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din 

teritoriu, intensitatea sprijinului nerambursabil poate creste la 100%. 

Suma maxima nerambursabila pe proiect va fi 15.000 EURO. 

Fond disponibil pe masura 15.000 EURO. 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Număr de beneficiari directi sprijiniti-indicator local (minim 1 ) 

 Locuri de muncă create (DI 6A) –indicator specific Leader  

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ infrastructura imbunatatita (DI 6B) – 

(minoritatea roma alaturi de alte minoritati de pe teritoriul GAL, grupuri vulnerabile, 

fermierii din teritoriul GAL) 

 Cheltuielile publice totale- indicator local – 15.000 Euro. 

 Numarul de proiecte ce au componente inovative sau de protectia mediului : 1 (indicator 

local). 

 


