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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.

Combaterea sărăciei și excluziunii sociale necesită o abordare pe tot parcursul
vieții. Pentru copii și tineri obiectivul este de a asigura oportunitatea de dezvoltare a
întregului potențial individual, indiferent de ordinea socială sau etnică, prin dezvoltarea
abilităților, cunoștințelor și experienței necesare. Un alt obiectiv este acela de a asigura
premisele pentru participarea deplină la viața socială, culturală și economică a comunității.
Obiectivul pentru cei care au depășit vârsta activă este acela ca vârstnicii să fie apreciați și
respectați, să rămână independenți și să poată participa la toate aspectele vieții în calitate
de cetățeni activi, precum și să se bucure de o calitate ridicată a vieții într-o comunitate
sigură.

Din analiza diagnostic a teritoriului rezultă că serviciile sociale la nivel de
comunitate sunt slab dezvoltate sau lipsesc. Pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului se
simte nevoia unei intervenții care să aibă ca rezultat dezvoltarea serviciilor sociale și
intrinsec o creștere a condițiilor de viață. Prin măsura M1 se propune dezvoltarea
infrastructurii sociale  (prin proiectele care urmează a se implementa se urmărește realizarea
de investiții de tip “hard” care vor duce la îmbunătățirea vieții locuitorilor, inclusiv pentru
acei locuitori din comunități segregate prin crearea unui cadru potrivit pentru desfășurarea
activităților specifice diverselor servicii sociale).
                Măsura M1  urmează să fie lansată cu prioritate, după aprobarea strategiei,
beneficiarii acestei măsuri având posibilitatea să acopere cheltuielile ocazionate de un alt tip
de măsură, respectiv “soft” prin accesarea unui alt proiect prin POCU obiectiv specific 5.2.
Fiecare solicitant va descrie în proiectul depus pe măsura M1 care sunt intervențiile de tip
“soft” care urmează a fi realizate, modul în care investiția în infrastructură socială propusă
contribuie la realizarea intervenției “soft” și cum acestea din urmă contribuie la integrarea
socială a grupului vulnerabil vizat de proiect.

Obiective de dezvoltare rurală:
Măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală în conformitate cu Reg. (UE)
nr.1305/2013, art.4:
- obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.

√



Obiective specifice  ale măsurii:
- dezvoltarea infrastructurii sociale
- îmbunătățirea calității vieții grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL
- crearea unui cadru potrivit desfășurării și acreditării serviciilor sociale
Măsura corespunde art. 20 din Reg.(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv
“promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale“(P6).

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B): “Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale”

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
-iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
           În scopul realizării obiectivului principal al măsurii, și anume obținerea unei dezvoltări
echilibrate a comunităților, intervențiile și investițiile în investiți de tip “hard”
(infrastructură, construcții) se completează cu intervenții în domenii care asigură crearea
gradului de desegregare a comunității rome și creșterea gradului de incluziune socială a
reprezentanților comunității rome, realizate prin măsura M2. De altfel o parte din activitățile
derulate prin proiectele finanțate prin măsura M2 pot fi organizate în spațiile înființate/
modernizate prin măsura M1.
         Una din condițiile de eligibilitate pentru proiectele aferente măsurii M1 este să conțină
măsuri pentru evitarea discriminării rasiale și a segregării.

Sinergia cu alte măsuri SDL:
Prin intervențiile în măsura M1 și M2, prezentate ca măsuri complementare, se asigură
realizarea uneia dintre principalele obiective ale Strategiei de Dezvoltare, respectiv
dezvoltarea durabilă a teritoriului studiat și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru
locuitorii microregiunii studiate.

2. Valoarea adăugată a măsurii
                Măsura M1 ține cont de analiza diagnostic a teritoriului, în cadrul căreia au fost
identificate nevoi specifice grupurilor vulnerabile (copii, părinți ai copiilor cu risc de părăsire
timpurie a școlii, persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de
tip a doua șansă, vârstnici, persoane de etnie romă, etc.). La stabilirea criteriilor de selecție
s-a ținut cont de analiza diagnostic a teritoriului și de cererile membrilor comunității locale,
angrenați în activitatea de animare a teritoriului și ai reprezentanților organizațiilor
neguvernamentale partenere care sunt implicate în viața comunităților locale din teritoriul
studiat.



3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație națională:
-Hotărârea Guvernului nr. 1024 din 25 iunie 2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2003 privind serviciile sociale,
precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.
-Ordinul nr. 383 din 6 iunie 2005, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei – pentru
aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale și a modalității de
evaluare a întreprinderii acestora de către furnizori.
-Hotarârea nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.
-Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al
documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Solicitanți (beneficiari direcți): autorități locale cu responsabilități în domeniu care pot aplica
singure sau în parteneriat cu actorii sociali relevanți (reprezentanții societății civile) și/sau
furnizori de servicii sociale în condițiile legii precum și GAL, conform legislației și
procedurilor în vigoare.
Beneficiari indirecți ai acestei măsuri vor fi reprezentanții grupului țintă, persoane din
grupurile vulnerabile (copii, părinți ai copiilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, persoane
care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă,
vârstnici,persoane de etnie romă, etc.).

5. Tip de sprijin
- rambursarea costurilor eligibile 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) si art.63 ale Reg. (UE) nr.1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Sunt eligibile următoarele tipuri de activități:

- Construirea sau reabilitarea de centre de zi și/sau centre sociale multifuncționale ( se
finalizează investițiile pentru acele clădiri în care se vor desfășura cel puțin una
dintre următoarele servicii sociale: centre de zi pentru persoane vârstnice, centre de
zi pentru copii, creșe, centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață
independent)

- Proiectarea și activitățile de inginerie și legătura cu construcția propusă
- Consultanța aferentă proiectului
- Asigurarea de utilități
- Montajul și procurarea echipamentelor tehnice cu montaj
- Achiziția de dotări  în strânsă legătură cu desfășurarea serviciilor sociale propuse

Acțiuni neeligibile:



- achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand;
- investiții ce fac obiectul finanțării care vizează aceleași costuri eligibile

7. Condiții de eligibilitate
Solicitanți eligibili în cadrul măsurii M1 sunt autorități locale cu responsabilități în
domeniu care pot aplica singure sau în parteneriat cu actorii sociali relevanți

     ( reprezentanții societății civile) și/sau furnizori de servicii sociale în condițiile legii
precum și GAL, conform legislației și procedurilor în vigoare.
     Partenerii trebuie să demonstreze că sunt înființați legal și au sediul în România.

     Solicitanți eligibili pot fi oricare din UAT - urile partenere în GAL.
     Solicitantul sau cel puțin unul dintre membrii parteneriatului este sau se angajează

să devină anterior ultimei cereri de plată furnizor de servicii sociale acreditat conform
hotărârii 867/2015.

    Pentru a fi eligibil grupul țintă vizat prin proiecte trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:

- Au domiciliul/locuiesc în teritoriul acoperit de GAL
- Fac parte dintr-un grup vulnerabil așa cum este prezentat în cadrul proiectului în

funcție de servicii sociale propuse a se derula prin proiect

8. Criterii de selecție
Scorarea unui proiect se va realiza în baza următoarelor principii de selecție:

1. Principiul oferirii de servicii sociale pentru un număr cât mai mare de persoane:
 30 puncte – proiecte ce vizează un grup țintă de minim 60 persoane;
 20 puncte – proiecte care vizează un grup țintă de minim 40 persoane;
 10 puncte – proiecte ce vizează un grup țintă de minim 20 persoane.

2. Principiul operațiunilor integrate:
 20 puncte – proiect care prevede asigurarea unui număr de minim 3 servicii

sociale;
 10 puncte - proiect care prevede asigurarea unui număr de minim 2 servicii

sociale.
3. Principiul aplicării în parteneriat:

- 20 puncte – pentru solicitanții care aplică în parteneriat cu un furnizor de
servicii sociale;

- 10 puncte  - solicitanții care aplică în parteneriat cu un ONG care desfășoară
activități relevante pentru proiect.

4. Principiul accelerării implementării:
- 20 puncte – perioada de implementare a proiectului este  mai mică de 12 luni;
- 10 puncte  - perioada de implementare a proiectului este  cuprinsă între 12 și

18 luni.
5. Principul creării de noi locuri de muncă:

- 10 puncte – proiecte care generează minim un loc de muncă.
Punctaj minim: 20 puncte.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului



Valoarea maximă a sprijinului prin măsura M1 este 150000euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maxim 100%.

Beneficiarii pot solicita avans de maxim 50% din valoarea AFN în condițiile prezentării
cu ocazia cererii de plată de avans a unei scrisori de garanție bancară care să acopere
într-un procent de 100% valoarea avansului.

10.Indicatori de monitorizare
- populația netă care beneficiază de servicii (beneficiarii indirecți ai măsurii), respective de
infrastructură îmbunătățită – minim 400 persoane;
- locuri de muncă create – minim 4




