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Anexa 2 

FIȘA MĂSURII M 1 

 

Denumirea măsurii: Dezvoltare locală a satelor 

Codul Măsurii M 1  

Măsura/DI: M 1/ 6B  

Tipul măsurii: 

  x  INVESTIȚII 

□ SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

 

Avand in vedere problemele cu care se confrunta comunitatile din teritoriul , respectiv- 

caile de acces rutier si pietonal sunt in cea mai mare parte pietruite si neamenajate 

deloc (de parnant) 

- in cele mai multe localitati nu exista trotuare amenajate pentru trafic pietonal, 

populatia fiind nevoita sa foloseasca pentru deplasarea pietonala spatiul carosabil 

supunandu-se anumitor riscuri datorita intensificari circulatiei autoturismelor; 

- in teritoriu exista cladiri in domeniul public, aflate in stare de degradare. 

- exista, in intravilanul localitatilor spatii publice neamenajate ce dau satului un aspect 

neplacut, de parasit, neingrijit; 

- unele constructi sau amenajari publice au aspect neingrijit si necesita renovare; 

- nu exista in toate comunitatile capele pentru servici mortuare; 
- Caminele culturale din teritoriu necesita renovare si dotare pentru a asigura desfasurarea 

in bune conditii a activitätilor; 

- in cea mai mare parte a teritoriului sistemele de iluminat public necesita reabilitare/ 

imbunatatire sau extindere; 

- in teritoriu lipsesc bazele sportive amenajate pentru practicarea sportului de catre tineri; 

- in mare parte din localitati ce apartin teritoriului lipsesc zonele de promenade, 

agrement si locurile de joaca pentru copii. 
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-0 parte din sediile Primariilor din teritoriu necesita modernizare/renovare; 

- spatiile de care dispun institutiile publice sunt inadecvate in multe dintre UAT-urile 

din micoregiune; 

- numarul de investiti publice derulate in ultimi ani a scazut;  

-dotarile cu tehnica de calcul si aparatura specifics de care dispun unitatile 

administrativ-teritoriale sunt depasite in multe cazuri si nu mai fac fata nevoilor de 

munca; 

- serviciile de interventie pentru situatii de urgenta sunt slab dotate pentru a face 

fata situatiilor speciale; 

Prin implementarea acestei masuri va duce la imbunatatirea sau extinderea 

serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agreement, 

culturale si a infrastructuri i aferente; imbunatatirea infrastructurii la scara 

mica (inclusiv investitii In domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii 

energiei, ca o componenta a unei investitii publice) si investitii de uz public in 

informarea turistilor in infrastructura turistica la scara mica. Masura vizeaza satisfacerea 

unor nevoi ale comunitatii locale, dezvoltarea socio-economice a teritoriului, precum si 

crearea unor noi locuri de munca. 

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de agrement, social, socio-medical si cultural 

reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea calitatii vietii si care pot conduce la o 

incluziune sociala, inversarea tendintelor de declin economic si social si de 

depopulare a zonelor rurale. Dezvoltarea socio-economica a spatiului rural este 

indispensabil legata de existenta unei infrastructuri rurale, existenta si accesibilitatea 

serviciilor de baza, inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical si cultural. 

 

 

 Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

 

 Obiective specifice ale măsurii:  

Masura contribuie la : 
 dezvoltarea satelor prin modernizarea si infrumusetarea vetrei satului (teritoriul  

intravilan); 

 Imbunatatirea infrastructurii de acces la scara mică din intravilanul 

satelor; 
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 imbunatatirea conditiilor de viată a locuitorilor prin amenajarea spatillor 

publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, sedii primării, dispensare, capele,statii de 

autobus, piete de valorificare a produselor locale, etc.); 

 imbunătătirea serviciilor publice locale prin modernizarea si dotarea cu echipamente a 

infrastructurii publice; 

 imbunatatirea sigurantei publice prin infiintarea si/sau modernizarea retelelor de 

i luminat public s i  pr in instalarea sistemelor de supraveghere; 

 imbunatatirea infrastructurii de agrement si turistic de uz public; 

 

 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale; 

 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale (Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

mediu, clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013; Potentialii 

beneficiari sunt incurajati ca in cadrul proiectelor sa utilizeze solutii care conduc la 

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

eficientizare a consumului si prin utilizarea cat mai larga a energiei din surse 

regenerabile prezinta o bună solutie pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 

In cadrul procesului de proiectare trebuie luate in considerare materialele care asigură 

impactul minim asupra mediului. 

Caracterul inovativ al masurii derivă din urmatoarele: Dezvoltarea satelor prin 

modernizarea si infrumusetarea vetrei satului (teritoriul intravilan), a spatiilor publice 

locale destinate serviciilor publice, turismului si/sau recreerii si sportului va conduce la 

cresterea atractivitătii mediului rural din teritoriul, sporirea nivelului de trai al populatiei. 

 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura M1 /6B Dezvoltarea si 

modernizarea satelor din teritoriul Banatul de Nord asigură complementaritatea cu alte 

doua măsuri, respectiv: 

- M3/6 A " Dezvoltarea activitătilor non-agricole din teritoriul Banatul de Nord 
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-M4/6B „Promovarea incluziunii sociale in teritoriul Banatul de Nord 

In cadrul masurii  M1 /6B Dezvoltarea si modernizarea satelor din microregiunea 

„Banatul de Nord„ beneficiarii indirecti (intreprinderile infiintate si/sau dezvoltate in 

teritoriu) sunt beneficiarii directi ai măsurii M3/6A, astfel măsura M3/6A este 

complementara cu măsura M1 /6B.  

De asemenea măsura M4/6B se adreseaza celor care au beneficiat de finantare in 

calitate de beneficiar direct ai măsurii M1 /6B, respectiv autoritătilor publice locale(ex. 

UAT). 

 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura asigură sinergii cu M4/6B si M3/6A alături 

de care contribuie la indeplinirea aceleiasi prioritati , respectiv" Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării economice in zonele rurale". 

 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

La proiectarea investitii lor cu constructii se impune luarea in considerare a 

caracteristicilor arhitecturale, de structura urbanistică si de peisaj. Se pune un 

mare accent la eficientizarea energetică a investitil lor prin utilizarea energiei 

regenerabile, acesta fiind un criteriu de selectie. Proiectele care au un impact 

micro-regional vor primi punctaj mai mare.  

 

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, 

  H.G. 226/2015 cu modificările si completarile ulterioare  

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari direcți:  

Entităti publice 

 autorităti publice locale si asociatiile acestora (ADI-uri); 
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 Unitati de cult -doar pentru capele. 

 

 

Beneficiari indirecți: 

  populat ia locală 
  intreprinderi le infi intate si/sau dezvoltate in teritor iu  
  ONG-uri din teritor iu , turișt i i atrași în ter itoriu.  

 

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, numai in cazul 

proiectelor de investitii. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile: 

 Modernizarea infrastructurii rutiere la scară redusă care facilitează accesul la obiective 

de interes public; 

 Infiintarea, amenajarea spatillor publice de agrement pentru populatia rurală; 

 Infiintarea/dezvoltarea si dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale 

 Infiintarea si/sau extinderea retelei publice de iluminat; 

 Infiintarea si/sau extinderea sistemelor de supraveghere video; 

 Achizitionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale in cadrul 

primăriilor; 

 Infiintarea, modernizarea si/sau dotarea infrastructurii de agrement si turistic de uz 

public conform specificului local; 

 Modernizarea si dotarea infrastructurii publice(sedii primarii, dispensare,baze sportive, 

statii de autobuz); 

 Constructia de capele. 

 

Acțiuni neeligibile: 
Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand";  

 cheltuieli efectuate Inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 
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exceptia:costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care 
pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 
 cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 
persoane; 

 cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantári care vizeazA aceleasi costuri 
eligibile; 

 In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 
fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 
cheltuielile de asigurare; 

 cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: 

    a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

    b. achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; 

 taxa pe valoarea adăugată, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 
temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 

  Solicitantul să se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

  Solicitantul nu trebuie să fie in insolventă sau in incapacitate de plată; 

  Solicitantul se angajeazä sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioadä 
de minim 5 ani, de la ultima plata; 

  Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masură; 

  Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si/sau judeteană 
aprobată; 

  Investitia să se realizeze in teritoriul LEADER; 

 
8. Criterii de selecție  

 Proiecte realizate în parteneriat;  

 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  

 Crearea de noi locuri de muncă cu norma intreagă; 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Solicitantii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similară;  

 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul. 
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9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

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

la sprijinul de minimis, nu va depăsi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali si este cuprins 

intre 5.000 – 100.978 Euro. 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

  100% pentru investitii negeneratoare de venit 

  100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publică 

  90% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Valoarea eligibilă a proiectelor poate fi cuprinsă intre 5.000 – 100.978 Euro 

 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 17232 

Nr. de comune/orașe sprijinite: 8 

Cheltuială publică totală: 807.829 euro 

Numarul de locuri de munca nou create: 2 


