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Versiunea 2 

Denumirea măsurii – INCLUZIUNE SOCIALA SI IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE VIATA A 

MINORITATILOR SI GRUPURILOR VULNERABILE  

 CODUL Măsurii - Măsura M 19.1/ 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  

 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea conditiilor de viata si accesul la servicii sociale de 

baza pentru grupurile minoritatre si vulnerabile. 

Principalele minoritati vizate sunt minoritatea maghiara si rroma. 

Această măsură vizează  satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-

economică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă prin infiintarea de  

centrelor comunitare multifuncționale de exemplu pot fi asigurate următoarele servicii: 

servicii de permanență și asistență medicală primară comunitară; servicii educationale cu 

scopul reducerii abandonului scolar, servicii vocationale cu scopul dezvoltarii abilitatilor 

practice si mestesugaresti pentru elevi si tineri,  servicii auxiliare cu caracter 

administrativ, 

Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor  din teritoriul GAL  prin 

incluziunea grupurilor minoritare. 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si intretinerea de locuri de munca.  

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : 

 Imbunatatirea echiparii teritoriale cu dotari edilitare in vederea dezvoltarii de 

centre suport copii si tineri  

 Facilitarea incluziunii copiilor si tinerilor din comunitati minoritare 

 Dezvoltare personala a copiilor si tinerilor din comunitatile minoritare 

 Reducerea abandonului scolar 

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 Servicii de baza si 

reinnoirea satelor in zonele rurale 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de noi locuri de muncă 
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Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masurile din 

prioritatea 2 si prioritatea 3. Interventiile asupra comunitatilor minoritare cu scopul 

incluziunii, va aduce in randul beneficiarilor si populatiile beneficiare. Pe de alta parte , 

investiile realizate in cadrul acestei masuri vor crea premisele unei bune dezvoltari 

economice. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: alaturi de masurile 19.2, 19.3, 19.7 contribuie la 

prioeritatea P 6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii 

economice in zonele rurale.  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare reprezintă o abordare complexă 

pentru soluționarea privind incluziunea sociala.  

Masura propusa urmareste cresterea nivelului de trai si educational al comunitatilor 

minoritare in special de rromi prin imbunatatirea performantelor scolare, reducerea 

abandonului scolar si cresterea nivelului de implicare a parintilor.  

Pe langa latura educationala masura vizeaza si dezvoltarea vocationala fiind tintite 

activitatile agricole si mestesugaresti specifice teritoriului. 

Investitiile vor trebui sa fie sustenabile energetic in vederea diminuarii costurilor de 

intretinere si protectia mediului inconjurator. 

Aria de deservire a centrelor comunitare multifuncționale va acoperi mai multe UAT-urile 

din teritoriu, fiind un criteriu de eligibilitate. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011  

Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială 

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari directi: APL, ONG 

Beneficiari indirecti:  

 populația locală 

 comunitatile minoritare 

 ONG-uri din teritoriu 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  
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• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 

proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 

existente 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

 

 Infiintarea de centre comunitare cu scopul incluziunii comunitatii minoritare 

 Dotari petru centrele comunitare (mobilier, echipamente si consumabile necesare 

activitatilor ce vor fi derulate) 

 

Actiuni neeligibile: 

Centre comunicare neincluzive 

 

Cheltuieli neeligibile: 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepţia:costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 litera c) a R (UE) nr. 

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și 

anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiullegislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
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 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană 

aprobată; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER; 

 

8. Criterii de selecție  

 

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte cu impact micro-regional;  

 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

 Proiecte care includ actiuni ce contribuie la eficienta energetica 

 Se vor prioritiza proiectele care integreaza si activitati suport pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului din comunitatile marginalizate  

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 

 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 100.000 Euro 

Valoarea proiectelor va  fi cuprinsă între 5.000 – 140.000 Euro 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de comune sprijinite 

Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite 

Număr de locuri de muncă nou create 

Numarul beneficiarilor din comunitatati minoritare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


