
FIȘA MĂSURII M6.2

Dezvoltarea micii infrastructuri în educație, accesibilitate și mediu

Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

☒ SERVICII

1. Descrierea generală a măsurii

Măsura are ca scop asigurarea unor investiții la scară mică în câteva domenii prioritare ale

infrastructurii de la nivelul GAL Lider Bistrița-Năsăud.

Corelare SWOT puncte slabe (și modul în care măsura va contribui la rezolvarea lor):

Aspectele deficitare relevate de analiza SWOT fac referire la calitatea precară a

infrastructurii publice, cu implicații majore la nivelul mobilității persoanelor, mobilității

bunurilor, costurilor de transport, accesării piețelor, consumului de energie, consumului de

timp. De asemenea, se constată lipsa mijloacelor de transport în comun în mare parte a

teritoriului și slaba dotare/ exploatarea redusă a infrastructurii existente. La nivel

general, populația stabilă a scăzut în întreg teritoriul și manifestă o tendință accentuată

de îmbătrânire. În ce privește mediul, populația nu colectează și gestionează

corespunzător deșeurile menajere, deșeurile agricole și apele uzate. În ce privește

educația, se constată în continuare cazuri de analfabetism. În ce privește exploatarea

pădurilor, se constată încă situații de exploatare dezorganizată și de încălcări ale legii,

care pun în pericol mediul înconjurător. Acțiunile propuse în cadrul măsurii pot avea un

efect macro asupra atractivității teritoriului, în vederea stopării declinului demografic. O

infrastructură de bază mai bună poate reduce migrația. Un sistem de educație funcțional

asigură dezvoltarea unei resurse umane ce se integrează mai ușor pe piața locală a

locurilor de muncă. Accesibilitatea crescută va duce la creșterea numărului de persoane

care beneficiază de servicii îmbunătățite. Pentru problemele legate de exploatarea

forestieră, măsura prevede o soluție pentru combaterea exploatării ilegale (sistemele de

supraveghere video), dar și o alternativă prin crearea unor depozite pentru lemn, care

pot regla felul în care pădurea este exploatată.

Puncte tari: Numărul celor cu studii superioare a crescut în toate UAT; Numărul

analfabeților a scăzut în toate UAT. Așadar, singurele puncte tari identificate sunt din

domeniul educație, unde există semne ale unei disponibilități mai mari pentru învățare din

partea populației.

Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „obținerea unei

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și

menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).

Obiectivul specific: OS1: Asigurarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază

care să permită dezvoltare socioeconomică.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6

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

rurale”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază

și reînnoirea satelor în zonele rurale”, alin. (1), lit. a, b, d, g.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5 din Reg. (UE)

1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
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Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care să aibă un impact redus

asupra mediului, inclusiv prin utilizarea de surse de energie regenerabilă, dar și prin

susținerea proiectelor care au ca obiectiv explicit lucrările de infrastructură pentru mediu,

inclusiv managementul deșeurilor și investițiile pentru o exploatare responsabilă a pădurii.

Inovare - pornind de la interpretarea oferită termenului de „inovare” de către

PNDR 2014-2020 , inovarea se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de
1

intervenție. Vor fi încurajate proiectele inovatoare, care să propună soluții noi la

probleme vechi. Direcționarea unei sume importante către investițiile propuse prin măsură

reprezintă o abordare inovativă prin faptul că proiectele vor viza rezolvarea unor

probleme punctuale ale localităților din GAL care au fost considerate fără importanță până

acum. Investițiile mari vor fi acoperite prin accesarea măsurii 7 din PNDR 2014 – 2020, iar

problemele locale ce presupun sume mai reduse vor fi acoperite prin proiectele selectate

de GAL – astfel se vor acoperi nevoile identificate în etapa de analiză a teritoriului,

preluate direct de la locuitori. Măsura are rolul de a completa imaginea de ansamblu a

teritoriului ce se dorește a fi realizată prin măsurile 6.1 și 6.3 din SDL.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 6.1, 6.3, 6.4.

2. Valoarea adăugată a măsurii

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

unei infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază. Îmbunătăţirea şi

dezvoltarea infrastructurii reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și

poate conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și

de depopulare a zonelor rurale. În particular, investiția pe termen lung în educație și

accesibilitatea la educație crește șansele de penetrare a pieței muncii de către membrii

comunităților vizate. Investiția în îmbunătățirea căilor de acces este o pre-condiție pentru

dezvoltare economică, culturală, dar și socială. Investiția în mediu, inclusiv managementul

deșeurilor, asigură sustenabilitatea comunităților pe termen lung, prin protejarea

patrimoniului natural.

3. Trimiteri la alte acte legislative

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

nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006;

O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010; O.G.

43/1997; Legea 1/2011.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Beneficiari publici - administrațiile locale,unitățile școlare,;

reprezentanți ai societății civile: ONG-uri ale căror scopuri includ educația, serviciile

sociale, dezvoltarea comunitară;cooperative.

Beneficiari indirecți: Populația de pe teritoriul GAL; actorii economici de pe teritoriul

GAL;

5. Tip de sprijin

●Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

●Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate

cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

1
Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572
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6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

6.1 elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților și a

satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale planurilor

de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone cu înaltă

valoare naturală (exemplificativ și nu limitativ): Dotarea cu echipamente de supraveghere

împotriva exploatării ilegale a pădurii; Construcția sau amenajarea și dotarea cu utilaje

specifice a unor depozite pentru lemn, pentru prevenirea exploatării haotice a pădurii;

6.2 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;

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

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii

aferente (exemplificativ și nu limitativ): Achiziționarea de utilaje de utilitate publică,

inclusiv utilaje pentru întreținerea infrastructurii rutiere de interes local; Dotarea

instituțiilor de învățământ de toate nivelurile cu materiale necesare desfășurării optime a

procesului educațional, inclusiv calculatoare, tehnologie IT, manuale, obiecte de mobilier;

Achiziționarea de utilaje de utilitate publică din categoria colectării și managementului

deșeurilor; Dotarea cu echipamente și obiecte necesare pentru colectarea selectivă a

deșeurilor; Achiziționarea de mijloace de transport pentru asigurarea transportului

elevilor, inclusiv mijloace mai puțin convenționale (biciclete, segway ș.a.);

6.4 investiții orientate spre transferul activităților și 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.

6.5 Construire și modernizare clădiri de utilitate publică (capelă mortuară, centru

civic, piață, etc.)

Acțiuni neeligibile;

6.6Achiziția de clădiri;

6.7Construcția de imobile noi;

6.8Acțiuni finanțate prin altă măsură din SDL

7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015.

7.2 În cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie în mod obligatoriu

să aibă sediul pe teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud, în schimb este obligatoriu să deschidă

punct de lucru în teritoriu iar activităţile din cadrul proiectului să se desfăşoare în

teritoriul Gal Lider Bistriţa-Năsăud.

7.3 Solicitantul va trebui să demonstreze în scris contribuția acțiunilor

prevăzute în proiect la îndeplinirea obiectivelor GAL Lider Bistrița-Năsăud.

8. Criterii de selecție

Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care:

● Deservesc un număr cât mai mare de locuitori ai teritoriului;
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● Proiecte care propun implementarea unor tehnologii prietenoase cu mediul

sau utilizarea unor materiale/materii prime reciclate/obținute din resurse regenerabile

etc. sau achiziția de echipamente/soft-uri IT

● Proiecte care propun crearea de noi locuri de muncă

● Principiul prioritizării investițiilor noi

● Natura proiectului de investiție

● Proiecte care susțin desfacerea și promovarea produselor provenite de pe

piața locală

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie

5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de

200.000€, în limita apelului de selecție, alocării financiare a măsurii.

Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează:

• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatori specifici domeniului de intervenție:

● Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite:  19.200

Indicatori locali și specifici LEADER:

● Cheltuiala publică totală:   1.127.052,09 euro

● Locuri de muncă create:  0


