
Masura 4.3

Dezvoltarea infrastructurii sociale in 

teritoriul GAL prin proiecte integrate
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•DI:6B (art. 5, art. 20, Reg. (UE) nr. 1305/2013)

•Tipul: INVESTITII

•Valoare: 143.296,94 euro

•Sprijinul public nerambursabil

-100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile 

publice locale și ONG-uri, pentru proiectele negeneratoare de venit. 

- max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit 

aplicate de ONG-uri.  

- Valoarea minimă a sprijinului : 5000 euro/proiect.

12-Jul-17 2www.gal-tinutulzimbrilor.ro 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/


www.gal-tinutulzimbrilor.ro 312-Jul-17

• Reducerea sărăciei și imbunatatirea 
calitatii vietii, 

• Conservarea mostenirii culturale,

• Îmbunatatirea conditiilor de viata a 
locuitorilor prin dezvoltarea spatiilor 
publice locale, 

• Cresterea numărului de locuitori din 
teritoriul GAL care beneficiază de 
servicii îmbunătățite

Obiective specifice 
ale masurii
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Beneficiari 
directi

• Unitățile Administrativ Teritoriale și asociațiile 
acestora conform legislației naționale în vigoare;

• ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

• GAL - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și 
manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a 
conflictului de interese.

• întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție, 
inclusiv unități protejate autorizate; 



Actiuni 
eligibile

Înființarea, modernizarea și 
accesibilizarea (inclusiv dotarea) 

grădinițelor, a creșelor, 
precum și a infrastructurii de tip 
after-school, numai a celor din 
afara incintei școlilor din mediul 

rural, inclusiv demolarea, în 
cazul în care expertiza tehnică o 

recomandă; 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale - investiții în reabilitarea/ 

modernizarea/extinderea/ 
accesibilizarea/dotarea centrelor 

comunitare de intervenţie integrată, 
a infrastructurii de servicii sociale 

fără componentă rezidențială (centre 
de zi, centre „respiro”, centre de 
consiliere psihosocială, centre de 

servicii de recuperare neuromotorie 
de tip ambulatoriu etc.)

Acțiuni 
neeligibile

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri 
și echipamente „second hand”; cheltuieli 
cu achiziția mijloacelor de transport 
pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

- dobânzi  debitoare, cu  excepția  celor  
referitoare  la  granturi  acordate  sub 
forma  unei  subvenții  pentru  dobândă 
sau  a  unei  subvenții  pentru  
comisioanele  de garantare; 

- achiziționarea de terenuri neconstruite 
și de terenuri construite; 

- contribuția în  natură, costuri  privind  
închirierea  de  mașini,  utilaje,  instalații și 
echipamente; costuri operaționale inclusiv 
costuri de întreținere și chirie.
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• Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va 
asigura sustenabilitatea proiectului depus in 
cadrul masurii din surse proprii sau din alte 
surse de finantare, precum accesarea Axei 5, 
Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului 
Operational Capital Uman 2014-2020

Conditie 
de 

Eligibilitate
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CRITERII DE SELECTIE

•Proiectul creează locuri de muncă, inclusiv locuri de munca 
protejate pentru persoane cu dizabilitati în cadrul unităților 
protejate/ grupuri vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale 
de inserție; 
•Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori aplicand 
principiul cost – eficienta - calitate; 
•Gradul de sărăcie al zonei din care provin beneficiarii din 
teritoriul GAL; 
•Proiectul contine servicii integrate (educationale, sociale, 
ocupare, medicale ș.a.);
•Impactul investiției pe termen mediu si lung;
•Proiectul include elemente de egalitatea de sanse, 
accesibilitatea pentru toate categoriile de beneficiari, 
dezvoltare durabila. 
•Proiectul conține componente de inovatie sociala;
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• Presupune noutate - important nu este ca ideea sau 
pattern‐ul să fie absolut noi, ci contează să fie 
percepute ca noi în contextul în care sunt aplicate

• Trebuie să producă schimbare socială, schimbare 
structurală culturală, normativă sau regulatoare a 
societății

• Răspunde unei probleme sociale sau unei nevoi 
sociale nesatisfăcute

Inovatie Sociala
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Indicatori de monitorizare 

- Populația din mediul rural care beneficiază de servicii / 

infrastructuri sociale îmbunătățite: 50 

- Numărul de locuri de muncă create: 1
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Nr.

Crt. Masura Tip masura

Valoare totala

masura Intensitate 

sprijin

Valoare proiect

1.

Masura 3.1 

Conservarea, 

protectia si 

mentinerea 

biodiversitatii 

naturale a zonelor 

protejate, inclusiv a 

zonelor Natura 2000 

in teritoriul GAL

SERVICII, 

INVESTITII

57,318 euro 100%

- Minim 5000 euro/proiect

2.

Masura 4.3

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sociale in teritoriul 

GAL prin proiecte 

integrate

Investitii 143.296,94 euro 80%-100%

Minim 5000 euro/proiect


