
FISA MASURII

Denumirea masurii: Facilitarea utilizarii surselor regenerabile de energie in scopul
bioeconomiei

CODUL masurii-Masura/DI: M10/5C

Tipul masurii: INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.

In ciuda faptului ca o mare parte din teritoriul GAL este acoperita de paduri,
calitatea aerului este in continua deteriorare, in special datorita sistemelor de incalzire care
degaja o mare cantitate de noxe in aer. Calitatea aerului influentea si biodiversitatea, care
reprezinta una dintre cele mai mari comori ale zonei. Pe langa impactul negativ asupra
aerului utlizarea combustibililor fosili si in special a lemnului conduce la o scadere a
suprafetelor impadurite si sine qua non a deteriorare a bioclimatului

Problemele legate de schimbarea climatica si de diminuarea suprafetei
impadurite se resimt si in teritoriu GAL in special prin inundatii. Inundatiile in microregiunea
studiata au devenit frecvente si abundente.
Unul dintre obiectivele strategiei este diminuarea impactului pe care il are schimbarea
climatica asupra zonei. Prin strategie se propun masuri care coroborate pot conduce la o
diminuare a efectelor negative pe care le are degradarea calitatii aerului si solului asupra
bidiversitatii si asupra vietii locuitorilor.

Prin masura M10 se propune facilitarea utilizarii surselor regenerabile de energie
de operatorii economici din teritoriul studiat. Astfel prin masura se incurajeaza achizitionarea
de sisteme de panouri fotovoltaice care sa substitute si/sau sa diminueze cantitatea de noxe
emisa de catre sistemele clasice de incalzire ( centrale termice care utilizeaza combustibil
solid sau lichid). Prin aceasta actiune beneficiarii vor obtine si un alt beneficiu, si anume
diminuarea semnificativa a costurilor cu incalzirea si/sau producerea de apa calda, in acest
fel masura contribuind la cresterea eficientei intreprinzatorilor locali.

O mai mare utilizare a resurselor regenerabile si surselor alternative de energie nu
mai este doar o opțiune, ci o necesitate. Trebuie să impulsionăm tranziția de la o societate
bazată pe combustibili fosili la o societate bazată pe soluții ecologice, având ca motor
cercetarea și inovarea. Această tranziție este benefică pentru mediul nostru înconjurător,
pentru securitatea noastră alimentară și energetică.

Obiective de dezvoltare rurala:
Masura contribuie la urmatoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE)
nr.1305/2013, art.4:

√



- asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice

Obiective specifice  ale masurii:
- facilitarea accesului la resurse energetice nepoluante, prietenoase cu mediul
- scaderea impactului negative asupra calitatii aerului pe care il au sistemele clasice de
incalzire
- scaderea costurilor de functionare pentru intreprinzatorii locali si intrinsic cresterea
eficientei acestora.
- stimularea mediului de afaceri din spatiul rural prin exemple de buna practica in ceea ce
priveste utilizarea surselor de energie alternative.

Masura contribuie la prioritatile prevazute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv
“promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si
silvic” (P5).

Masura corespunde obiectivelor  art. 20 din Reg.(UE) nr. 1305/2013
Masura contribuie la Domeniul de intervenitie 5C: “Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor
regenerabile de energie, a subproduselor, a deseurilor si aaltormaterii prime nealimentare, in
scopul bioeconomiei”.
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
-ii) asigurarea gestionarii durabile a resurselor natural si combaterea schimbarilor climatice

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:

Masura M 10 este complementara cu masura M8- “Sprijin pentru actiuni tematice montane si
protejare a mediului”, masura prin care se finanteaza atat actiunile de ecologizare si
impadurire care au un efect real si imediat asupra calitatii solului, apelor si aerului, cat si
actiuni legate de promovare si constientizare  in randul populatiei din teritoriul studiat,
inclusiv copii si tineri, in ceea ce priveste protejarea mediului si solutii cu impact in acest
domeniu, inclusiv utilizarea surselor alternative de energie. Cele doua masuri contribuie la
realizarea aceluiasi obiectiv transversal “mediu si clima”. Mai mult in cadrul actiunilor de
promovare si constientizare efectuate in cadrul proiectelor pe masura M8 proiectele
implementate prin masura M10 vor fi folosite ca si exemple de buna practica.
Masura M0 este complementara si cu masura M6, beneficiile implementarii proiectelor prin
masura M10 fiind resimtite de de catre operatorii economici din sectorul non-agricol si
conducand la rentabilizarea acestora.

Sinergia cu alte masuri din SDL:
Prin interventiile in masurile M8 si  M10, prezentate ca masuri complementare, se asigura
realizarea unuia dintre principalele obiective ale Strategiei de Dezvoltare, respectiv
asigurarea gestuionarii durabile a resurselor natural si combaterea schimbarilor climatice.



2. Valoarea adaugata a masurii
Prin aceasta masura se vor finanta proiecte care aduc plus-valoare teritoriului, prin

rezultatele urmarite contribuind la imbunatatirea calitatii aerului si a condiilor de viata,
precum si la bioeconomie si o protejare mai buna a padurilor si a mediului in general.
Masura M10 tine cont de analiza diagnostic a teritoriului, in cadrul careia au fost identificate
aspecte legate de problemele de mediu din zona, precum si de cererile membrilor
comunitatii locale, angrenati in activitatea de animare a teritoriului si de cele ale
partenerilor GAL.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE:
REG (CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis
Recomandarea 2003/361/CE privind definirea micro-intreprinderilor si a intreprinderilor mici
si mijloci
Legislatie nationala:
OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu modificarile si
completarile ulterioare
Hotararea Guvernului  907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al
documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice.

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi: microintreprinderile si intreprinderile neagricole mici, existente
in teritoriul GAL si fermierii sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim
pe PFA)care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități
neagricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și
întreprinderi mici din teritoriul GAL (atât spațiul rural cât și cel urban aparținând orașelor
mici cu o populație sub 20.000 locuitori).

Beneficiari indirecti ai acestei masuri va fi intreaga populatie a GAL, prin impactul pozitiv pe
care aceasta masura il are asupra mediului in general si a calitatii aerului in special.

5. Tip de sprijin
Sprijinul prevazut in cazul acestei masuri este de tip forfetar. Astfel, se va acorda o suma

forfetara in valoare de 2.500 Euro/beneficiar  cu scopul de a facilita accesul la surse
alternative de energie, pe baza unui memoriu justificativ propus.

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Actiuni eligibile:
- achizitia de sisteme de panouri fotovoltaice
Actiuni neeligibile:



- achizitionare de echipamente second-hand
- investitii ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile

7. Conditii de eligibilitate
Solicitantii pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta masura trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

- sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
- sa fie inregistrati si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in teritoriul GAL
- sa fie inregistrati si autorizati in conformitate cu legislatia nationala specifica ( OUG

nr. 44/2008, Legea nr. 31/1990,)
- sa aiba capital 100% privat
- sa dovedeasca prin memoriu justificativ ca investitia va fi utilizata in beneficiul

afacerii existente
- sa aiba sediul si sa isi desfasoare activitatea in teritoriu GAL Parang

8. Criterii de selectie
Scorarea unui proiect se va realiza in baza urmatoarelor principii de selectie:

1. Principiul prioritizarii sectoarelor de activitate:
 30 puncte – proiecte ce vizeaza investitii in unitati de productie
 25 puncte – proiecte ce vizeaza investitii in unitati care desfasoara activitati

agroturistice si servicii pentru populatia rurala
2. Principiul performantei economice anterioare a intreprinderii solicitante:

 15 puncte - intreprindere activa fara intrerupere cel putin 3 ani si cu profit
operational in ultimii 2 ani

 10 puncte - intreprindere activa fara intrerupere cel putin 2 ani si cu profit
operational in ultimul an

3. Principiul incurajerii mentinerii locurilor de munca :
 20 puncte - pentru proiectele intreprinse de catre solicitanti care au la data
depunerii cererii de finantare minim 3 angajati
 15 puncte - pentru proiectele intreprinse de catre solicitanti care au la data
depunerii cererii de finantare minim 2 angajati
 10 puncte - pentru proiectele intreprinse de catre solicitanti care au la data
depunerii cererii de finantare minim un angajat

4. Principiul diminuarii impactului consumului de lemn de foc asupra padurilor:
 35 puncte – pentru solicitantii care demonstreaza ca utilizeaza in activitatea

pentru care se proupune investitia prin proiect o sursa de incalzire pe
combustibil solid

Punctaj minim: 35 puncte

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului



Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile REG (CE) nr. 1407/2013 cu privire
la sprijinul de minimis, se acorda pentru o perioada de maxim 3 ani si nu va depasi 200000
euro/ beneficiar (intreprindere mica)  pe 3 ani fiscali

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%
Sprijinul public nerambursabil este in valoare de 2500 euro/beneficiar si se acorda pentru

o perioada de maxim 6 luni sub forma de prima in doua transe, astfel:
-75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare
-25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a actiunilor
din memoriul justificativ ( respectiv procurarea si montarea sistemului de panouri
fotovoltaice) , fara a depasi 6 luni de la semnarea Deciziei de Finantare
In cazul neimplementarii corecte a proiectului, sumele platite vor fi recuperate
proportional cu obiectivele nerealizate.

10.Indicatori de monitorizare
- numarul beneficiarilor sprijiniti : minim 4
- totalul investitiilor: minim 10000 euro




