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FIȘA MĂSURII M5/6B: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA SI PENTRU INTEGRAREA
MINORITATILOR LOCALE
INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA SI PENTRU INTEGRAREA
MINORITATILOR LOCALE
Codul măsurii
M5/6B
Tipul măsurii
X Investiţii
X Servicii
Sprijin Forfetar
1.Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificarea alegerii masurii cu analiza SWOTT a teritoriului
Nivelul de dezvoltare socio-economică al teritoriului GAL DELTA DUNARII precum si
conditiile de izolare si a distantelor mari dintre comunitati, care in unele cazuri nu pot fi
parcuse decat cu ambarcatiuni, generaza probleme legate de existenţa, calitatea şi
accesibilitatea la serviciile sociale pentru categorii de grupuri vulnerabile (persoane cu
dizabilităţi, persoane provenind din familii numeroase, persoane fără educaţie sau
pregătire profesională, persoanele beneficiare de ajutor social, persoane vârstnice,
persoane care trăiesc în comunităţi izolate, persoane apartinand minoritatilor locale,
şomeri de lungă durată). Infrastructura sociala aferenta sprijinirii grupurilor dezavantajate
enumerate mai sus este insuficient dezvoltata iar în anumite UAT-uri este inexistentă.
Este necesară susţinerea administratiilor publice locale și a ONG-urilor, cu precădere
cele din domeniul social pentru accesarea fondurilor europene destinate susţinerii
grupurilor vulnerabile. Totodată, infrastructura socială actuală nu are capacitatea de a
susține un nivel decent de servicii adecvate în teritoriu.
Măsură M5/6B vizează satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile si
reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii, aceasta conducand la
integrare socială si inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare.
Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită fiind „motorul” pentru dezvoltarea
rurală durabilă. Dezvoltarea rurală si diversificarea economiei rurale depind în principal de
nivelul educatiei, al cunoştinţelor şi calificării forţei de muncă, dar si de calitatea
serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile. In teritoriu, principalele minoritati
prezente, in conformitate cu recensamantul din anul 2011 sunt: rusi-lipovenii, ucrainieni si
turcii. UAT-urile cu populatie minoritara semnificativa sunt Sulina, Mahmudia, Murighiol si
Sf. Gheorghe. Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi identificate
în teritoriu si descrise in analiza diagnostic a teritoriului : (N1) Creșterea nivelului de trai a
populației locale prin reducerea gradului de sărăcie; (N8)Susținerea incluziunii sociale a
persoanelor dezavantajate, în special a bătrânilor și a minorităților naționale.
1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013
Obiective de dezvoltare rurală 3 : obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, din
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 lit. c).
1.3.Obiectivul specific local al măsurii
OS4. Dezvoltare durabilă a teritoriului prin incurajarea investitiilor in infrastructura de
bază, infrastructura sociala și minorități; OS5. Crearea și menținerea locurilor de muncă.
1.4. Contribuţie la prioritatea prevăzuta la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
Masura contribuie la P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rural;
1.5. Corespondenta cu obiectivele din R(UE) nr.1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 “Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele
rurale” din Reg. (UE) nr. 1305/2013, mai exact alin. 1, lit. b) investiții în crearea și
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imbunatatirea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, ....
1.6. Contribuţia la domeniile de intervenţie, cf. Art.5 reg.(UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B „ Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale”.
1.7. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305 /2013 – Art. 5
Inovare: în teritoriul GAL se va putea finanța pentru prima data centre sociale care acordă
asistență si pentru integrarea minoritatilor locale.
Mediu și climă: proiectele vor avea ca scop si diminuarea/limitarea efectelor negative
asupra mediului. Pe parcursul proiectului se vor lua măsuri de reducere a cantităţilor de
deşeuri si refolosirea materialelor rezultate, după caz.
1.8. Complementaritate cu alte măsuri din SDL
Măsura M5/6B „Investitii in infrastructura sociala si pentru integrarea minoritatilor
locale”este complementara cu măsura M6/6B „Modernizarea satelor si diversificarea
serviciilor comunitare in GAL DELTA DUNARII”.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL
Măsura M5/6B „Investitii in infrastructura sociala si pentru integrarea minoritatilor locale”,
cu măsura M6/6B „Modernizarea satelor si diversificarea serviciilor comunitare in GAL
DELTA DUNARII” si masura M4/6B „Promovarea formelor de cooperare/asociere in
dezvoltare rurala conduc la îndeplinirea Priorității 6 “Promovarea incluziunii sociale, a
reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”, prevăzută la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Măsura M5/6B „Investitii in infrastructura sociala si pentru integrarea minoritatilor locale”
generează plus valoare în teritoriul GAL DELTA DUNARII pentru că se îmbunătățește accesul
populației vulnerabile la servicii sociale și se diminuează riscul de excluziune socială pentru
categoriile vulnerabile, inclusiv pentru cei care se confruntă cu un grad foarte ridicat de
izolare si care au nevoie de servicii sociale, cât și prin apartenența la minoritatile locale.
Valoarea adăugată poate rezulta și din tipurile de activități complementare serviciilor
sociale, care vor putea fi desfășurate în centrele sociale ce vor fi finanțate: servicii
medicale, educaţionale, de ocupare în muncă etc. Valoarea adăugată a măsurii derivă și din
faptul că sunt prioritizate proiectele care își propun furnizarea serviciilor în parteneriat
public-privat, asigurându-se prin participarea publică sustenabilitatea și calitatea,
inovarea, know how, prin implicarea ONG-urilor cu expertiza in acest domeniu.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 804/2014; Reg. (UE) nr.
139/2004; Reg.(UE) nr. 1407/2013; Reg.(UE) nr.1379/2013; Reg.(UE) nr.1305/2013; Reg.
(UE) nr.360/2012; DIR UE 34/2004.
Legislație națională: Legea nr. 215/2001; OG nr. 26/2000; L346/2004; HG226/2015;
HG363/2010;OUG77/2014.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiari direcți vor fi:
• ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din
autoritati publice locale, ONG- uri si persoane juridice private, inclusiv asociatii ale
minoritatilor entice din teritoriul GAL
• GAL-ul (doar în situația în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se
aplică măsuri de evitare a conflictului de interese);
• Furnizori acreditați de servicii sociale.
Beneficiari indirecți ai acestei măsuri vor fi: comunitățile locale, grupuri vulnerabile
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(comunități marginalizate, minoritati etnice locale, persoane cu dizabilități, vârstnici etc.)
din teritoriul GAL DELTA DUNARII.
5.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijinul în cadrul acestei măsuri poate fi acordat pentru investiții, astfel:
1.Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
2.Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

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
Pentru a stabili tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile, s-a tinut cont de urmatoarele
reglementari: art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013;
art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; prevederile din
PNDR – cap. 8.1, Fișa tehnică a sub-măsurii 19.2 si HG 226/2015 privind stabilirea cadrului
general de implementare a masurilor PNDR. In toate cazurile conditionalitatile din
regulamentele UE prevaleaza in fata reglementarilor nationale.
Acțiuni eligibile: Exclusiv numai actiuni care prevad modernizarea și dotarea centrelor
de servicii sociale;
 Sustenabilitatea proiectului de infrastructură socială poate fi asigurată prin
accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020;
 Pentru proiectele de infrastructură socială se va avea în vedere legislația nationala
în vigoare în acest domeniu. Tipurile de structuri sunt reglementate în
Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială.
 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii
sociale;
Acțiuni neeligibile:
 Nu sunt eligibile structurile sociale de tip rezidențial;
Nu sunt eligibile proiectele care conduc la segregarea minoritatilor locale;
CHELTUIELILE NEELIGIBILE: • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente
”second hand”; • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a
proiectului; • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile; • dobânzi debitoare; • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în
care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul și a
prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
7.Condiţii de eligibilitate
Solicitanții de sprijin prin această măsură vor trebui să îndeplinească următoarele condiții
minime de eligibilitate:
 Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul să aibă sediul/filială/sucursală/ în teritoriul GAL;
 Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL de GAL DELTA
DUNARII;
 Proiectele trebuie să includă obligatoriu în grupul țintă o pondere de minim 20% de
persoane care aparțin minoritatilor etnice locale;
 Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri
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comunitare sau naţionale;
 Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a
investiţiei (prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/proiect tehnic/ DALI,
alte documentații specifice);
 Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe
teritoriul GAL DD, cu excepția serviciilor de consultanta , proiectare asistenta
tehnica, etc), care vor fi detaliate în documentele specifice de implementare;
 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiției pe o
perioadă de minimum 3 ani de la data ultimei plati;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.
8. Criterii de selecţie
Criteriile de selecție au fost stabilite astfel încât sprijinul să fie canalizat către acele
proiecte care corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele
stabilite în SDL. Parteneriatul GAL DD a stabilit urmatoarele principii de stabilire a
CRITERIILOR DE SELECTIE LOCALA. Se vor prioritiza in functie de :
1.Numar de persoane care beneficiaza de infrastructuri sociale imbunatatite (beneficiari
indirecti);
2 proiecte susținute de un parteneriat (public, ONG/privat);
3. Asigurarea sustenabilității proiectului;
4. Prioritizarea proiectelor care își propun investiții în eficientizarea clădirilor cu efecte
pozitive asupra mediului şi climei prin reducerea consumului de energie.
5. Principiul expertizei în desfășurarea de activități sociale;
6. Principiul prioritizării proiectelor care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și
promovare a identității locale.
Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii. Nu au fost trecute valorile,
având în vedere că pe parcursul implementării, prioritizarea poate fi diferită în funcție de
evoluția situației la nivel local.Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg.
(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților si o mai bună
utilizare a resurselor financiare.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
In cadrul acestei masuri, se pot depune proiecte atat generatoare cat si negeneratoare de
venit. Astfel, ajutorul public nerambursabil acordat se va face astfel:
•
90% pentru proiectele generatoare de venit; 100% pentru operatiunile generatoare
de venit cu utilitate publica;100% pentru proiectele negeneratoare de venit;
Valoarea minima eligibilă nerambursabilă aferentă unui proiect este de 5.000 de euro.
Justificarea acordării sprijinului:
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului în limita maximă
prevăzută de Regulamentul UE nr.1305/2013 sunt:
 Măsura contribuie într-un grad ridicat la atingerea obiectivelor și priorităților SDL;
 Obiectivele măsurii au în vedere satisfacerea unui interes colectiv, la nivelul
teritoriului;
 Accesul public la rezultatele proiectului va contribui la îmbunătățirea calității vieții
în teritoriu și la creșterea incluziunii sociale;
 Bugetul limitat disponibil la nivelul planului de finanțare.
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Acordarea sumei aplicabile și a ratei sprijinului s-a facut luandu-se in considerare analiza
diagnostic, conform careia, teritoriul GAL DD este o zona saraca, 6 din 7 UAT avand IDUL
mai mic de 55 (55 = pragul de saracie).
10. Indicatori de monitorizare
Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructură îmbunătățită: 30
Locuri de muncă create: 0; Cheltuielile publice totale: 30.000 euro.
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