Anexa 3

Fisa Măsurii322

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare –miza intervenţiei :
Obiectivele operationale ale acestei masuri vizeaza:
- Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural;
- Imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru popultaia rurala;
- Cresterea numarului de sate renovate;
- Cresterea numarului de obictive de patrimoniu din spatiul rural sprijinite;
Conform acestor obiective pe teritoriul GAL pot fi realizate urmatoarele investitii:
- crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza (drumuri comunale, retele publice
de apa, de alimentare cu gaz, de joasa tensiune statii de transfer pentru deseuri);
- crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia din teritoriu ( spatii publice
de recreere, cladiri publice, sisteme de producere si furnizare de energie din surse
regenerabile, infrastructura sociala, educationala, achizitionarea de utilaje si
echipamente, asezaminte culturale);
- protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural.
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Prin intermediul acestei submasuri se urmareste indeplinirea obiectivelor prioritatii nr. 2
si 3 stabilite in cadrul Planului de dezvoltare al GAL-ului, si anume Imbunatatirea
calitatii vietii in mediul rural si Dezvoltarea marketingului serviciilor si promovarea
teritoriala, prin reabilitarea infrastructurii de baza si valorificarea obiectivelor de
patrimoniu cultural si natural.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :
Autoritatile locale (comune);
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Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara
Asezaminte culturale
Institutii publice
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi
mijlocii, comerţ,…) :
ONG
Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de
patrimoniu cultural sau natural
Evaluarea numărului: 8 proiecte
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni materiale:
Tip de acţiuni eligibile:
- Infiintarea de drumuri noi, extinderea si imbunatatirea retelei de drumuri de interes
local;
- Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa;
- Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa uzata;
- Prima infiintare si extindere a retelei publice de joasa tensiune si /sau a reteli publice
de iluminat;
- Prima infiintare si extinderea reteli publice locale de alimentare cu gaz;
- Investitii in statii de transfer pentru deseuri;
- Infiintarea si amenajarea spatiilor publice de recreere;
- Renovarea cladirilor publice;
- Investitii in sisteme de producere di furnizare de energie din surse regenerabile ca parte
componenta a unui proiect integrat;
- Prima infiiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale;
- Constructia si dotarea gradinitelor;
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- Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public;
- Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice;
- Renovarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale.
- Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural;
- Achizitionarea de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural.
FINANTARE
Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 100%
Nr. de
proiecte
prevăzute
8

Cost maxim
proiect

Estimarea
costului total
pe măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

131.606 Euro 1.147.000 Euro 917.600 Euro

Contribuţie
publică
naţională

Contribuţie
privată

229.400 Euro

0

Criterii de Selectie
Nr.
S1

CRITERIUL

Punctaj

Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar
pentru o investiţie similară;
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de
solicitant.
Indiferent de categoria de solicitant, în cazul
proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în funcţie de
acţiunea majoritară a proiectului.

(10 dacă DA sau 0 dacă NU)
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S2

Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat împărţite
astfel:
- localitaţi cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%)
10 pct
- localitaţi cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%)
7 pct

10, 7, 5
Pct

- localitaţi cu grad de sărăcie scazut (rata sărăcie <40%) 5 pct

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de
solicitant.
S3

Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală
sau judeţeană;
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de
solicitant.

5

(5 dacă DA sau 0 dacă NU)
S4

Proiecte integrate de investiţii
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de
solicitant

5

( 5 dacă DA sau 0 dacă NU)
S5

Proiectele de investiţii în infrastructura de apă / apă uzată în
localităţile rurale între 2.000- 10.000 de p.e. identificate prin
Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate din POS
Mediu

(5 dacă DA sau 0 dacă NU)
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S6

Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură
legătura cu principalele căi rutiere (drumurile judeţene, naţionale)
sau alte căi principale de transport (feroviare şi fluviale);

15

(15 dacă DA şi 0 dacă NU)
S7

Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în
zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă
incidenţă ridicată a perioadelor de secetă;

5

(5 dacă DA şi 0 dacă NU)
S8

Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru
zonele în care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în
care apa freatică prezintă o concentraţie ridicată de nitraţi ce
afectează sănătatea populaţiei;

5

(5 dacă DA şi 0 dacă NU)
S9

Proiecte de investiţii în infrastructura socială;
- (10 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G. şi unităţi de cult)

- (7 daca DA si 0 daca NU – pentru comune care asigura
functionarea infrastructurii sociale in parteneriat cu ONGuri/unitati de cult)

- (5 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I.)
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S10

Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării
specificului local şi a moştenirii culturale (arhitectura tradiţională,
conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare
festivaluri cu specific local etc)- (conservarea specificului local şi a
moştenirii culturale)
- (10 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G., unităţi de cult,
asezaminte culturale, persoane fizice şi juridice (exceptând
comunele şi asociaţiile acestora legal constituite)

10, 7, 5
Pct

- (7 daca DA si 0 daca NU- pentru comune care asigura
functionarea obiectivului investitiei in parteneriat cu ONG-uri/
asezaminte culturale.

- (5 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I.)
S11

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri
comunitare pentru investitii 6imilar in ultimii 3 ani 5 Pct

5

S12

Proiecte care vizeaza infrastructura de utilitati 5 Pct

5

S12

Proiecte cara vizeaza domeniul social, educational, cultural 5
Pct

S13

Proiecte care vizeaza infrastructura rutiera si de amenajare a
spatiilor verzi

5

5
100

TOTAL
Presedinte
Voinea Ionel
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