Masura 1 – Sprijin pentru investitii in infrastructura necesara pentru formarea profesionala
si dobandirea de competente specifice in agricultura;
Tipul masurii: servicii
Codul masurii: M1-DI1C
Dupa cum reiese din corelarea analizei diagnostic cu analiza SWOT - ambele prezentate
anterior, masura actuala este bine-venita in contextul economic al teritoriului GAL Dobrogea
Sud-Vest. Datorita infrastructurii sociale slab dezvoltate in teritoriu, precum si lipsa scolilor
si a liceelor bine organizate si structurate specific pe categorii de elevi, o proportie mare a
populatiei din teritoriu GAL Dobrogea Sud-Vest are competente profesionale reduse. In acest
sens, lipsa competentelor de baza precum cititul si scrisul, corelate cu varsta populatiei din
teritoriu conduce spre ideea unui mediu in care infrastructura educationala/pentru formare
profesionala, de orice natura este bine venita. Abandonul scolar ridicat, precum si
investitiile mici in cresterea si educarea copiilor fata de mediul urban reprezinta premisele
dezvoltarii unei infrastructuri pentru promovarea formarii profesionale si a dobandirii de
competente pentru populatia din GAL Dobrogea Sud-Vest. Justificarea necesitatii acestui tip
de infrastructura se face prin oportunitatile definite in cadrul analizei SWOT pentru
dezvoltarea programelor de educatie antreprenoriala si a programelor de eductaie pentru
crearea de competente de specialitate. Motorul acestui tip de investitie este reprezentat de
categoria de persoane cu capacitate de predare si transmitere a cunostintelor, acestia fiind
grupul tinta al acestei masuri. De asemenea, cunostintele detinute de persoanele emigrate
pentru o perioada care apoi s-au intors reprezinta o baza a acestor tipuri de investitii in GAL
Dobrogea Sud-Vest. Activitatea economica din teritoriu GAL Dobrogea Sud-Vest este rampa
de lansare a acesui tip de investitie, infrastructura pentru formarea profesionala si
dobandirea de competente fiind dedicata unei arii largi de domenii de investitii precum:
activitati agricole (de exemplu spatii protejate pentru insusirea cunostintelor/abilitatilor
practice din agricultura; insusirea de cunostinte de procesare si comercializare), activitati
non agricole (de exemplu: cunostinte si tehnici mestesugaresti si de artizanat, cunostinte si
tehnici de coafura, cunostinte si tehnici de infrumusetare personala), industrie (promovarea
cunostintelor/abilitatilor practice de productie), etc. Aceasta masura vine in sprijinul
oportunitatilor dezvaluite de analiza SWOT pentru teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest prin
promovarea de investitii in industrie si in grupuri civice sau ONG-uri, inclusiv dezvoltarea
capitalului uman din teritoriu.
Este de mentionat faptul ca aceasta masura poate fi corelata cu Programul Operational
Capital Uman cu scopul asigurarii sustenabilitatii proiectului.
Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii
Obiective specifice ale măsurii:
- constructia infrastructurii necesare pentru dobandirea de competente practice/
teoretice (ateliere de lucru);
- Dotarea spatiilor necesare pentru dobandirea de competente practice/teoretice;
- Promovarea tehnologiilor noi si inovative in teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest;
- Promovarea cunostintelor si abilitatilor practice in teritoriu GAL Dobrogea Sud-Vest;
- Scaderea gradului de saracie prin promovarea de investitii ulterior dobandirii
competentelor;
- Crearea de noi locuri de munca;
- Crearea de institutii de educatie;
- Stimularea asociatiilor productive sau non-productive inclusiv ONG-uri;

-

Accesarea de fonduri pentru dezvoltarea capitalului uman al teritoriului GAL
Dobrogea Sud-Vest;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele rurale,
Măsura corespunde obiectivelor art 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (pentru măsurile care pot
fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr.
1305/2013): transfer de cunostinte si actiuni de informare;
Contributia masurii la domeniul de interventie 1C: incurajarea transferului de cunostinte si
a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale;
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare, de
protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea. Prin
aceasta masura vor fi promovate investitiile in tehnologiile inovative atat in domeniul agricol
cat si non-agricol. Acest tip de investitie conduce la investitii in activitatile economice din
teriotiu, promovand cunostintele si abilitatile bazate pe cele mai noi tehnici si practici
cunoscute. Se vor avea in vedere promovarea cunostintelor in mediul agricol referitoare la
surse de energie alternative si de protectie a mediului, inclusiv tehnologii care contribuie la
atenuarea schimbarilor climatice.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura 3 – sprijin pentru investitii in instalarea
tinerilor fermieri din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest; masura 4 - Investitii in schemele de
calitate pentru exploatatiil agricole/ operatoril economici/ lant alimentar integrat al
operatorilor economici din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest, masura 5 - promovarea
formelor asociative prin realizarea de cooperative/ grupuri de operatori in vederea realizarii
unui lant alimentar integrat din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest;
Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu se aplica;
Valoarea adaugata a masurii: valoarea adaugata a masurii este data de impactul generat de
aceasta in cadrul teritoriului Dobrogea Sud-Vest, prin aceasta masura finantandu-se proiecte
care aduc plus valoare teritoriului si comunitatii aflate in teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest.
Din analiza SWOT reiese existenta unei categorii de populatie cu pregatire profesionala in
activitatea agricola, insa marea majoritate a populatiei are un nivel scazut al competentelor
profesionale, astfel incat valoarea adaugata a prezentei masuri este incontestabila. Este de
precizat si faptul ca lipsa cunostintelor la persoanele din teritoriu este in stransa legatura
cu slaba tehnologizare a fermelor din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest, majoritatea
exploatatiilor avand astfel o productivitate scazuta. Masura contribuie la imbunătățirea
cunoștințelor tehnice și economice, atat cele specifice pentru practicarea și gestionarea
activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor, cat și pentru acumularea
de noi cunostinte domeniului non-agricol si de industrie. Un obiectiv important este
obtinerea de cunostinte adecvate in randul fermierilor, cu scopul dezvoltarii teritoriului GAL
Dobrogea Sud-Vest. Analiza diagnostic in teritoriul Dobrogea Sud-Vest a aratat ca
majoritatea fermierilor din teritoriu, în special cei care deţin exploataţii de dimensiuni mici
şi mijlocii, nu dispun de cunoștințe adecvate în domeniul metodelor de management, al
tehnologiilor și standardelor moderne de producție, axându-se preponderent pe experiența
de practică tradițională. In ceea ce priveste fermele de semi-subzistenta si subzistenta
analiza diagnostic a revelat o necesitate a implementarii unei asemenea masuri pentru
realizarea infrastructurii necesare pentru acumularea de cunostinte si formare profesionala.
Pe termen lung se preconizeaza o crestere a productivitatii exploatatiilor agricole si
redimensionarea acestora, dar si dezvoltarea teritoriului acoperit de GAL prin dezvoltarea
de activitati non-agricole si mestesugaresti sau de artizanat.

Trimiteri la acte legislative:
R (UE) Nr. 1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE
ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru
procedurile de atribuire a contractelor de achiziții
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare
Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și
completările ulterioare Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale modificările și completările ulterioare
Legea Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale modificările și completările ulterioare Ordonanţa de
Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Beneficiari directi:
- Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a
adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție;
- Beneficiarii masurii 3 care sunt acreditati conform legii in domeniul formarii
profesionale (beneficiari directi ai masurii 3);
Beneficiari indirecti:
- Fermele mici, cu dimensiuni intre 12 000 - 50.000 SO –uri;
- tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se
instalează ca unic șef al exploatației agricole;
- persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit
în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen
lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile
financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni;
- exploatatii agricole si grupurile de producători din sectorul agricol care se încadrează
în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea
competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014;
- Exploatatii agricole de orice dimensiune);
- Alti operatori economici;
- beneficiarii directi ai masurii 3 (fermieri finantati);
Masura 1 analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în
calitate de beneficiar final) pe măsura 3 din cadrul aceleiași SDL;
Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în
calitate de beneficiar final) pe măsura 5 din cadrul aceleiași SDL;
Tip de sprijin: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
Tipuri de actiuni eligibile:
- Actiuni de formare profesionala si dobandire de competente;
- Actiuni de informare;

-

Activități demonstrative - se vor realiza prin sesiuni practice (activitatea poate avea
loc într-o fermă sau în alte locații, precum centre de cercetare, expoziții sau târguri
de profil).
Tipuri de actiuni neeligibile:
- Actiuni de formare profesionala care fac parte din programele sau sistemele normale
de invatamant de nivel secundar sau superior;
- Actiuni de informare sau formare profesionala finantate din alte programe;
- Actiuni de investitii;
- Actiuni care nu servesc exclusiv actiunilor de informare/formare profesionala si
activitatilor demostrative;
Conditii de eligibilitate:
- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
- Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare
în România;
- Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de
formare profesională;
- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
- Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare
profesională;
- Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării
activităţilor specifice de formare;
- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
- Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
de asigurări sociale către bugetul de stat;
- Proiectul va fi implementat pe o perioada de maxim 3 ani, dar nu mai tarziu de anul
2023;
Criterii de selectie:
- Numarul populatiei deservite;
- Experienta similara;
- Numarul de beneficiari ce apartin categoriilor defavorizate
- Numarul de locuri de munca cu norma intreaga create;
Tip de sprijin: Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, fara a depasi plafonul maxim alocat pentru fiecare beneficiar.
Alocarea financiară a măsurii este de 4,23% din alocarea totală a Strategiei de Dezvoltare
Locala Dobrogea Sud-Vest. Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil pentru
fiecare beneficiar este de 40 000 52.776 euro.
Aceasta masura este preconizata a fi lansata in primul al doilea semestru al anului 2017, al
doilea semestru al anului 2018 si primul al doilea semestru al anului 2020.
Indicatori de monitorizare:
Numarul total al participantilor instruiti: 100 persoane;
Numarul de locuri de munca create:
Cheltuiala publica totala: 40 000 euro;

Masura 4 - Investitii in schemele de calitate pentru exploatatiil agricole/ operatori
economici/ lant alimentar integrat al operatorilor economici din teritoriul GAL Dobrogea
Sud-Vest;
Tipul masurii: sprijin forfetar servicii
Codul masurii: M4 – DI3A
Aceasta masura vizeaza sprijinirea investitiilor in schemele de calitate necesare pentru
operatorii economici/ exploatatiile agricole din teritoriu GAL Dobrogea Sud-Vest. Importanta
acestei masuri reiese din analiza SWOT prin oportunitatile relevate: cresterea cererii pentru
produse ecologice ofera posibilitatea adoptarii unor tehnologii prietenoase cu mediul;
promovarea economica a zonei in scopul atragerii de investitii prin programele de
incurajare a dezvoltarii rurale; initiativele guvernamentale de crestere a numarului
potential de exploatatii agricole beneficiare ale finantarii europene, prin modificarea
conditiilor de finantare; apetenta populatiei urbane pentru produsele agricole din
gospodaria taraneasca si pentru cele ecologice. Schemele de calitate sunt din ce in ce mai
solicitate la nivelul uniunii europene, acesta reprezentand un criteriu de alegere a
produselor de catre consumatorii avizati, iar certificarea ecologica a produselor asigura
accesul la o piata virgina si la profituri crescute. Mai mult decat atat, analiza diagnostic a
teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest a relevat faptul ca pe teritoriul se regasesc operatori
economici interesati de realizarea schemelor de calitate. Analiza SWOT a relevat faptul ca
in teritoriu exista un nivel scazut la indeplinirii standardelor de calitate cerute de piata
pentru sortare, prelucrare, ambalare, etc. De asemenea, pe teritoriul GAL Dobrogea SudVest exista un numar scazut de agenti economici certificati ecologic, in comparatie cu alte
zone ale tarii. S-a identificat oportunitatea de promovare economica a zonei in scopul
atragerii de investitii precum si valorificarea utilizarii ingrasamintelor naturale, de catre
producatorii agricoli mici. In realizarea acestui tip de investitie este important a se tine
seama de concurenta produselor agricole de import (legume si fructe ieftine) si de accesul
dificil in marile lanturi de magazine ale unor categorii de produse agricole autohtone,
elemente care vor fi combatute prin investitii in schemele de calitate.
Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii
Obiective specifice ale măsurii: imbunătăţirea performanţelor generale si cresterea
veniturilor exploataţiilor agricole; o mai buna integrare pe piață a producătorilor prin
adaptarea producției la cerințele pieței; crearea si promovarea unor produse de calitate
superioara; respectarea standardelor comunitare cu privire la schemele de calitate pentru
productia operatorilor agricoli.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Promovarea organizării lanțului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea produselor
agricole, a bunăstării animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.
Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (pentru măsurile care
pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr.
1305/2013): Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare.
Contributia masurii la domeniul de interventie: imbunătățirea competitivității
producătorilor primari într-o mai buna integrare a acestora in lanțul agroalimentar prin
intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al
promovării pe piețele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de
producători si al organizațiilor interprofesionale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Investițiile în
industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi

metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare,
produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare
a apei pentru protejarea mediului, etc. Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active
fizice inovative în domeniul producţiei agricole, a procesării şi a infrastructurii agricole şi
silvice va ameliora performanţa economică a exploataţiilor și va conduce la obținerea de
produse procesate cu înaltă valoare. Sprijinul va viza îndeosebi folosirea de sisteme
performante de calitate, tehnologii eficiente şi moderne, instalaţii inovatoare. În sectorul
de procesare al produselor agro-alimentare, vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente
cu un caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor
moderne.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Prezenta masura este complementara cu
masura 2 – sprijin pentru investitii in utilaje agricole, avand in vedere ca beneficiari directi
ai masurii 4 pot fi beneficiari directi ai masurii 2. Mai mult decat atat, beneficiarii directi ai
prezentei masuri pot fi beneficiari directi ai masurii 5 - promovarea formelor asociative prin
realizarea de cooperative/ grupuri de operatori in vederea realizarii unui lant alimentar
integrat din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest. De asemenea, cele 3 masuri anterior precizate
(masurile 2, 4 si 5) pot avea la grup tinta (beneficiari indirecti) beneficiarii masurii 3 – sprijin
pentru instalarea fermelor noi (cu dimensiuni pana in 50 000 SO-uri) din cadrul GAL Dobrogea
Sud-Vest, reiesind astfel complementaritatea si cu aceasta masura. Din cele prezentate
anterior reiese complementaritatea masurii 4 cu alte 3 masuri, respectiv masurile 2, 3 si 5.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: promovarea formelor asociative prin realizarea de
cooperative/ grupuri de operatori in vederea realizarii unui lant alimentar integrat din
teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest;
Valoarea adaugata a masurii: Masura poate facilita transformarea fermelor de dimensiuni
mici în ferme familiale comerciale, iar prin asigurarea unui standard de calitate fermierii
pot depăși constrângerile cauzate de dimensiunea redusa a exploatatiilor. Realizarea de
investitii in schemele de calitate poate imbunătăţi aprovizionarea pieţelor locale prin
livrarea ritmică a unor cantităţi de produse agricole de calitate adaptate cerinţelor
consumatorilor si va contribui la atingerea unui nivel mai ridicat de competitivitate în
domeniul agroalimentar printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar;
sprijinul va conduce la imbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole
prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, şi a calităţii produselor obţinute;
restructurarea exploatațiilor și transformarea acestora în exploatații comerciale de nivel
competitiv, respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
creşterea valorii adăugate a produselor agricole. În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin
fermierilor și grupurilor de fermieri care participă pentru prima dată la schemele de calitate,
inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și
alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele membre ca îndeplinind următoarele
criterii:
(i)
specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme derivă din obligații clare
privind garantarea caracteristicilor specifice ale produselor, a metodelor
specifice de cultivare sau de producție, sau a unei calități a produsului final care
depășește semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor de larg
consum în ceea ce privește sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a
plantelor, bunăstarea animalelor sau protecția mediului;
(ii)
schema este deschisă tuturor producătorilor;

(iii)

schema implică respectarea unor specificații obligatorii ale produsului, acest
lucru fiind verificat de autoritățile publice sau de un organism independent de
inspecție;
(iv)
schema este transparentă și asigură trasabilitatea completă a produselor; sau
scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de statele
membre ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru
sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.
Trimiteri la acte legislative:
- Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1);
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (2);
- Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3);
- Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (4);
- partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al
Consiliului în ceea ce privește vinul;
Beneficiari directi: exploatatii agricole si grupurile de producători din sectorul agricol care
se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea
competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014;
Tip de sprijin: suma forfetara conform Anexa II Regulament 1305/2013, art. 16 (4) Sprijinul
public reprezinta ajutor financiar nerambursabil si se acorda sub forma unui stimulent anual,
pe o perioada de maximum 3 ani consecutivi de la aderarea la o schema de calitate.
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv;
Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în
calitate de beneficiar final) pe măsura 2 din cadrul aceleiași SDL
Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în
calitate de beneficiar final) pe măsura 3 din cadrul aceleiași SDL
Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în
calitate de beneficiar final) pe măsura 5 din cadrul aceleiași SDL
Tipuri de actiuni eligibile:
- sprijinul va fi acordat pentru implementarea schemelor de calitate – produse
ecologice - conform Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007
privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1), cu
modificările și completările ulterioare, in cadrul operatorilor economici;
- achizitionarea sistemelor din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare;
Tipuri de actiuni ne-eligibile:
- achizitia de terenuri/cladiri;
- activitati de constructie/extindere/modernizare cladiri;
- activitati de demolare cladiri;
- achzitia de echipamente si utilaje agricole;
- achizitia de active necorporale, cu exceptia celor care sunt destinate
implementarii/imbunatatirii sistemelor/schemelor de calitate;
Cosuturi eligibilie:
Costurile eligibile sunt costuri fixe suportate de fermieri/grupuri de fermieri ca urmare a
participarii acostora intr-o schema de calitate.
Costurile considerate costuri fixe, sunt:
- costurile de aderare la schema de calitate sprijinita;
- contributia anuala de participare la schema de calitate sprijinita;

- costurile aferente
specificatiilor schemei.

controalelor

necesare

pentru

verificarea

respectarii

Conditii de eligibilitate:
- Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
- Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
- Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
agricol;
- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat pentru implementarea
schemelor de calitate;
- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
- Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
de asigurări sociale către bugetul de stat;
- Fermierul sau grupul de fermieri aplica pentru prima data la o schema certificata;
- Schema pe care aplica fermierul sau grupul de fermieri este certificata in
conformitate cu legislatia specifica nationala/UE in vigoare;
- În situația de excepție, când ofertantul este selectat prin procedură de achiziție
publică este necesar ca acesta să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația
specifică, în vigoare.
Criterii de selectie:
- Principiul dimensiunii exploatatiei agricole;
- Principiul cooperarii (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup
Operațional in cadrul PEI);
- Principiul sectorului prioritar (produse vitivinicole, mierea, produse apicole).
- Principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni;
Sume aplicabile si rata sprijinului: sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din
totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi plafonul stabilit pentru fiecare beneficiar in
parte. Sprijinul va fi acordat in doua transe: 75% la semnarea deciziei de finantare si 25% la
finalizarea implementarii proiectului. Ultima rată se va plăti numai după ce s-a verificat
dacă planul de afaceri a fost implementat corect. În cazul nerespectării planului de afaceri,
sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate. Sprijinul public reprezinta
ajutor financiar nerambursabil si se acorda sub forma unui stimulent anual, pe o perioada
de maximum 3 ani consecutivi de la aderarea pentru prima data la o schema de calitate.
Alocarea financiară a măsurii este de 2,35% din alocarea totală a Strategiei Locale de
dezvoltare Dobrogea Sud-Vest, respectiv 30 000 39 582 euro. Un beneficiar nu poate accesa
mai mult de 3 000 euro/exploatatie / an. Aceasta masura este preconizata a fi lansata in
primul al doilea semestru al anului 201820. Perioada de implementare a proiectului este de
3 ani, si nu va depasi anul 2023.
Indicatori de monitorizare:
Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de
calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/
organizatii de producatori: 2 exploatatii;
Cheltuiala publica totala: 30 000 euro;

Masura 5: promovarea formelor asociative prin realizarea de cooperative/ grupuri de
operatori in vederea realizarii unui lant alimentar integrat proiecte integrate din teritoriul
GAL Dobrogea Sud-Vest
Tipul masurii: sprijin forfetar Investitii / Servicii;
Codul masurii: M5 – DI3A
In teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest activitatea principala a populatiei este activitatea
agricola, datorita suprafetelor mari de teren propice agriculturii si cultivarii mecanizate,
asa incat masurile de promovare a formelor asociative sunt bine-venite, cu atat mai mult cu
cat analiza SWOT releva slaba asociere a producatorilor impreuna cu tendinta de asociere
redusa a populatiei. Asociatiile agricole existente sunt, mai degraba, sisteme de arenda.
Analiza diagnostic a relevat ca atitudinea fata de asociere este una negativa. In absenta
asocierii, nivelul competitivitatii este scazut, contactul cu consumatorii este unul foarte
costisitor, iar producatorii se descurca individual si isi creaza propriul lant de distributie
dar nu exploreaza solutii care s-au dovedit a fi de succes in alte zone ale tarii, ca de exemplu
asocierea in anumite faze ale productiei, promovarii si distributiei. Analiza SWOT a relevat
lipsa de confruntare a reticentei fata de asociere a micilor intreprinzatori agricoli prin
campanii guvernamentale eficiente. Reticenta la investitii inovative precum si la realizarea
de grupuri de operatori /cooperative trebuie combatuta prin promovarea unei masuri de
implementare a unor solutii competitive si care functioneaza in alte teritorii. Lipsa
capacitatii de investitie conduce la reticenta fata de nou, populatia GAL Dobrogea Sud-Vest
preferand realizarea de investitii sigure in detrimentul unor activitati inovative, mai
profitabile dar pe o perioada mai indelungata de timp. In teritoriu GAL, nivelul
competitivitatii produselor este scazut si contactul producatorilor cu consumatorul final
este foarte costisitor. In acest sens, in teritoriul GAL este necesara incurajarea asocierii
prin proiecte de schimbare a atitudinilor sociale si promovare a unor modele functionale
de asociere, prin proiecte pilot. Prin realizarea grupurilor de operatori, comercializarea
devine posibila in cantitati mai mari, iar beneficiile acestui tip de activitate sunt variate.
Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii
Obiective specifice ale măsurii: Această măsură vizează în mod specific acordarea de sprijin
financiar pentru implementarea formelor asociative imbunatatirea competitivitatii
producatorilor prin dezvoltarea si promovarea pe piata a produselor locale, prin acordarea
de ajutor financiar pentru înființarea și funcționarea formelor asociative cu respectarea
standardelor de calitate.de cooperative sau grupuri de operatori și pentru costurile directe
aferente derulării de acțiuni comune ce presupun "proiecte-pilot" sau "dezvoltarea de noi
produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier"
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Promovarea organizării lanțului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea produselor
agricole, a bunăstării animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.
Măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (pentru măsurile care
pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr.
1305/2013):
Înființarea
grupurilor
și
organizațiilor
de
producătoriart.35Cooperare(1a,1b,2b,2c,2e,2g): 1a) abordări de cooperare între diferiți actori din sectorul
agricol, sectorul forestier și lanțul alimentar din Uniune, precum și alți actori care contribuie
la realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de
producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale; 1b) crearea de clustere și
rețele; 2b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol,
alimentar și forestier, 2c) cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea

de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru
dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural; 2e)
activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare
și a piețelor locale; 2g) abordari comune privind proiectele de mediu si practicile ecologice
in curs, inclusiv gestionarea eficienta a apei, utilizarea energiei din surse regenrabile si
conservarea peisajelor agricole.
Contributia masurii la domeniul de interventie: Îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari într-o mai buna integrare a acestora in lanțul agroalimentar prin
intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al
promovării pe piețele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de
producători si al organizațiilor interprofesionale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Operațiunile
sprijinite pot deasemenea deveni, un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la
schimbările climatice, oferind soluții eficiente și inovative cum ar fi soiuri rezistente la
secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului, contribuind astfel
la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și promovarea
patrimoniului genetic local. De asemenea, comercializarea produselor alimentare obținute
la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate avea efecte pozitive asupra
mediului și climei prin reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES.
Acțiunile desfășurate prin această măsură au un rol extrem de important în cadrul Strategiei
de Dezvoltare Liocala a teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest deoarece acestea sprijină
inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi
pentru a îmbunătăţi un anumit sistem de producție, produs, serviciu. Totodată, prin
cooperare, micii producători, inclusiv cei din sectorul pomicol, pot identifica modalităţi
inovatoare de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor
noi categorii de consumatori. Activitățile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să
capitalizeze în comun produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să
aibă un acces mai bun la inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile
de producție, să creeze lanțuri scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări
de pe piață.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: prezenta masura este complementara cu alte
masuri propuse prin SDL, respectiv:
- beneficiarii directi ai prezentei masuri pot fi beneficiarii directi ai masurii 3 – sprijin
pentru instalarea fermelor noi (cu dimensiuni pana in 50 000SO) in cadrul GAL
Dobrogea Sud-Vest (acestia din urma putand fi parte a grupului de operatori nou
format);
- beneficiarii directi ai prezentei masuri pot fi beneficiari directi ai masurii 2 – investitii
in utilaje agricole (noul grup de operatori poate fi solicitant in cadrul masurii 2),
- beneficiarii directi ai prezentei masuri pot fi beneficiari directi ai masurii 4 - investitii
in schemele de calitate pentru exploatatiil agricole/ operatoril economici/ lant
alimentar integrat al operatorilor economici din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest,
grupurile de operatori putand fi solicitanti/beneficiari directi ai acestei masuri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura 4: Investitii in schemele de calitate pentru
exploatatiil agricole/ operatoril economici/ lant alimentar integrat al operatorilor
economici din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest.
Valoarea adaugata a masurii: Conform analizei SWOT, lanțurile alimentare locale din
teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest trebuie formate, consolidate și diversificate. Acestea

trebuie să fie mai bine organizate și concentrate pe calitate, siguranță alimentară și pe
continuitatea aprovizionării. Pentru a putea răspunde preferințelor consumatorilor și pentru
o mai bună integrare pe piață a micilor producători, nivelul de profesionalism trebuie sporit,
iar activitățile de promovare trebuie îmbunătățite. Prin cooperare, micii producători pot
identifica noi modalităţi de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de
atragere a unor noi categorii de consumatori. De asemenea, pot fi dezvoltate legăturile
dintre sectorul agro-alimentar și turistic, prin aprovizionarea cu produse alimentare locale.
Comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte / forme
asociative și prin piețe locale trebuie să devină o componentă importantă a sectorului
agroalimentar din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest. Pentru o mare parte dintre micii
fermieri, vânzarea directă a produselor proaspete ar putea reprezenta o sursă importantă
de venit. Sprijinul pentru crearea de lanțuri scurte de aprovizionare / forme asociative este
necesar în ceea ce privește deschiderea oportunităților de piață pentru fermierii care sunt
activi, prin promovarea și vânzarea de produse aproape de sursa lor de producție, fie
individual, fie în comun. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la înființarea
de lanțuri scurte de aprovizionare / forme asociative prin promovarea cooperării în sectorul
agro-alimentar, dar și cooperarea dintre producători, procesatori, comercianți, și
restaurante, unități de cazare, instituții de învățământ, autorități publice și alți
consumatori.
Trimiteri la acte legislative:
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene și ajutoarele de minimis.
Regulamentul nr 807/2014,Acordul de parteneriat al României 2014RO16M8PA001.1.2/2014
Legislația Națională;
OUG 66/2011, OUG 49/ 2015, HG 226/2015, OUG 26/2000, OG 31/1991
Beneficiari directi:
- Exploatatii agricole de orice dimensiune legal constituite, care intentioneaza sa faca
parte din sistemul asociativ nou creat, fapt certificat printr-un acord de parteneriat;
- Alti operatori economici – ONG-uri, forme asociative existente.
Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în
calitate de beneficiar final) pe măsura 3 din cadrul aceleiași SDL;
Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în
calitate de beneficiar final) pe măsura 2 din cadrul aceleiași SDL
Masura analizată se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în
calitate de beneficiar final) pe măsura 4 din cadrul aceleiași SDL
Masura se adreseaza si celor care au beneficiat de finantare direct sau indirect pe Masurile
2, 3, 4, in cadrul aceleiasi SDL;
Tip de sprijin:
- Sprijin forfetar, degresiv, plătit in transe anuale, pentru o perioadă care nu poate
depăși trei ani de la data la care sprijinul a fost solicitat iar investitia a fost realizata,
dar nu mai tarziu de 2023.

-

Rambursarea costurilor eligibile suportate 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) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. numai în cazul
proiectelor de investiții
Tipuri de actiuni eligibile:
- elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul
proiectului;
- cheltuieli de funcționare a grupului de operatori/cooperativa;
- costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect
depus de grupul de operatori, inclusiv de diseminarea rezultatelor;
- Investiții în construcții aferente activității de producție (modernizare, construcție),
achizitie de echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă
din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în
proiect;
- Investiții în marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic),
creare marcă înregistrată, incluse in planul de afaceri al grupului asociativ nou creat;
Investiții în crearea lanțului scurt de aprovizionare și a pieței proprii de desfacere, prin
achiziția de spații de desfacere proprii, standuri în cadrul târgurilor și piețelor.
- Achiziția de tehnologii, echipamente de producere a energiei din surse regenerabile.
- Acțiunile de promovare, animare, publicitate, schimburi de experiență, acțiuni
demonstrative, costuri de funcționare a cooperării, inclusiv achiziție IT, soft-uri – in
limita a maximum 10% din valoarea proiectului;
Tipuri de actiuni ne-eligibile:
- activitati de constructie/extindere/modernizare cadiri;
- achizitia de echipamente/cladiri/terenuri;
- achizitia de active necorporale
- proiecte individuale depuse de persoane fizice /juridice.
Conditii de eligibilitate:
- Solicitantul potențial trebuie să fie un grup operațional potențial să reprezinte un
grup asociativ alcătuit din cel puțin doi parteneri sau mai mulți parteneri, care să
prezinte un plan de afaceri comun. Din acesta trebuie sa reiasa actiunile desfasurate
in comun a entitatilor ce vor constitui grupul asociativ, cum ar fi:achizitie input-uri,
centralizare productie, ambalare produse, vanzare produse. In acest plan trebuie
evidentiata activitatea comuna, detalierea activitatilor comune, etc.,
- - Partenerii asociați pot fii atât din GAL cât și din afara acestuia cu condiția ca
beneficiarul finanțării să fie din teritoriul GAL;
- Proiectul propus trebuie să respecte acțiunile comune prevăzute la art. 35 (2) (a) (b) din Reg.
(UE) nr. 1305/2013 și să implice fie un "proiect pilot" sau "dezvoltarea de noi produse, practici,
procese și tehnologii în teritoiu GAL Dobrogea Sud-Vest".
- Solicitantul prezintă un acord de cooperare parteneriat in care se specifica rolul
fiecarui partener in proiect si care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin
egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
- Proiectul trebuie sa fie nou și nu în derulare sau finalizat;

-

Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, grupul asociativ este
legal constituit și se obligă să funcționeze cel puțin pe durata de finanțare a
proiectului;
- Solicitantul va respecta codul CAEN specific activității care se va desfășura;
Solicitantul se obliga la crearea a minim 1 loc de munca cu norma intreaga;
Solicitantul va depune planul de proiect și care cuprinde în mod obligatoriu: o descriere a
proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau implementat; o
descriere a rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul masurii 5 a SDL de realizare
a formelor asociative si creștere a productivității și de gestionare durabilă a resurselor; o
descriere a procedurilor interne pentru asigurarea transparenței în procesul de luare a
deciziilor și evitarea conflictului de interese.
Durata de implementare a unui proiect-pilot/de dezvoltare este de maximum 2 ani pentru
proiectele ce prevad achizitii simple, respectiv 3 ani pentru proiectele ce prevad constructii.
Criterii de selectie:
- Principiul cooperarii (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup
Operațional in cadrul PEI);
- Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri);
- Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează
produse ecologice, HNV, tradiționale sau produse care participă la scheme de calitate
europene).
- Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante tehnice,
plante medicinale și aromatice).
- Principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni;
- Principiul prioritizarii sprijinirii partenerilor ce fac parte din cadrul teritoriului GAL
Dobrogea Sud-Vest
Sume aplicabile si rata sprijinului: Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din
cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate
în primii 5 ani şi suma maxima de 100.000 euro/an. Ultima rată se va plăti numai după ce sa verificat dacă planul de afaceri a fost implementat corect. În cazul nerespectării planului
de afaceri, sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate. Sprijinul este
degresiv; dar nu va depasi 35.000 euro/beneficiar. În cazul nerespectării planului de afaceri,
sprijinul se recuperează proporțional cu obiectivele nerealizate totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele negeneratoare de venit și de maxim 90% pentru proiecte generatoare de
venit.
În cazul în care planul proiectului include și acțiuni care sunt eligibile prin alte măsuri,
costurile sunt acoperite din încadrarea pe art.35 al Regulamentului (UE) nr.1305/2013, cu
respectarea ratei maxime a ajutorului și sumelor aplicabile în cadrul măsurilor respective.
Alocarea financiară a măsurii este de 3,29% din alocarea totală a Strategiei de Dezvoltare
Locale Dobrogea Sud-Vest.
Aceasta masura este preconizata a fi lansata in primul semetru al anului 201820. Perioada
maxima de implementare a proiectului este de 5 ani maximum 2 ani pentru proiectele ce
prevad achizitii simple, respectiv 3 ani pentru proiectele ce prevad constructii si nu poate
depasi anul 2023.
Indicatori de monitorizare:

Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de
calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la
grupuri/organizatii de producatori: 1 2 exploatatiei;
Cheltuiala publica totala: 50 000 euro;
Numarul de locuri de munca create:

Masura 8–Sprijin pentru infrastructura sociala a teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest
Tipul masurii: investitii
Codul masurii: M8 - DI6B
Masura se adreseaza grupurilor vulnerabile și conține activitați privind serviciile fără
cazare, toate acestea fiind definite în Legea 292/2011.Dupa cum reiese din analiza
diagnostic si analiza SWOT prezentate anterior, saracia este foarte raspandita in teritoriul
GAL Dobrogea Sud-Vest iar populatia are un nivel redus de educatie, datorita faptului ca o
mare parte a populatiei este ocupata in economia de subzistenta pentru a se intretine.
Infrastructura sociala a teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest nu are capacitatea de a sustine
un nivel de educatie competent, cu atat mai putin unul la nivel social pentru persoane
varstnice sau copii neajutorati. S-a identificat in cadrul teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest
o indiferenta institutionala fata de copii saraci care abandoneaza scoala. Teritoriul GAL a
fost identificat cu analfabetism raspandit. Mai mult decat atat, competentele de
informare si interesul pentru informare sunt mai scazute decat in urban, iar accesul la
serviciile de sanatate este dificil. In cadrul teritoriului GAL Dobrogea Sud-Vest exista
atitudini si stereotipuri sociale negative fata de categorii sociale marginalizate, ceea ce
conduce la abandonul scolar. Analiza SWOT a relevat ca indicatorul abandonului scolar
este ridicat. In unele cazuri, excluziunea sociala are ca punct de plecare lipsa actelor de
identitate si de proprietate, care impiedica participarea la educatie sau in programe de
incluziune sociala. Analiza SWOT evidentiaza lipsa preocuparii pentru incluziune sociala
sau lipsa sesizarii nevoii de incluziune la nivelul institutiei si a populatiei.
Prin prezenta masura sunt promovate proiectele sociale, care au ca scop promovarea unui
sistem social competent, corect si de oportunitate pentru populatia teritoriului, care poate
conduce la adaptarea stilului de invatare al copiilor, respectiv centre care sa ofere
educatie folosind metode moderne de predare, printr-o viziune centrala pe copil. S-au
identificat prin analiza SWOT din teritoriu oportunitati de dezvoltare a programelor de
incluziune sociala datorita lipsei institutiilor care sa ofere copiilor oportunitati de
invatare sau de alte activitati, in afara scolii.In concluzie, teritoriu GAL Dobrogea SudVest ofera servicii publice locale slab dezvoltate, iar investitiile in cresterea si educarea
copiilor sunt mai mici decat in mediul urban.
Obiective de dezvoltare rurală:Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea si menținerea de locuri de munca;
Obiective specifice ale măsurii: Crearea și modernizarea infrastructurii sociale locale(de
exemplu: crese, gradinite, centre de zi, centre after school, cantine sociale, crearea si
modernizarea infrastructurii locale la scara mica, etc) in teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării economice in zonele
rurale
Măsura corespunde obiectivelor art. 20din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (pentru măsurile care
pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE)
nr. 1305/2013): Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
Masura contribuie la domeniile de interventie: Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: În vederea
dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării
angajamentelor și a provocărilor privind serviciile sociale, investițiile în
infrastructurasociala vor contribui la: îmbunătățirea calității educatiei, reducerea

somajului pe termen lung precum și promovarea satelor din teritoriu. Sprijinul acordat
dezvoltării infrastructurii de bază este esenţial pentru dezvoltarea economică a teritoriului
GAL Dobrogea Sud-Vest. O infrastructură sociala îmbunătățită permite afacerilor din
mediul rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea,
existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere
bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în
zonele rurale.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:nu se aplica;
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura 7: Sprijin pentru diversificarea activitatilor in
mediul rural prin investitii in activitati non-agricole in teritoriul GAL Dobrogea Sud Vest;
Masura 9: Sprijin pentru crearea/ extinderea/ imbunatatirea infrastructurii de tip broadband in mediul rural;
Valoarea adaugata a masurii:
Infrastructura educațională/socială din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest nu are
capacitatea de a susține un nivel decent de educaţie și îngrijire a copiilor antepreșcolari și
școlari. Lipsa unei pregătiri de specialitate corespunzătoare, a interesului tinerilor pentru
finalizarea studiilor, duc la adâncirea sărăciei cu care teritoriul GAL dobrogea Sud-Vest se
confruntă deja. Totodată, infrastructura socială actuală nu are capacitatea de a susține un
nivel decent de trai în teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest. Întâlnim un deficit major în ceea
ce privește posibilitățile oferite îngrijirii copiilor antepreșcolari, in teritoriul GAL nefiind
nicio cresa. În ceea ce privește facilitățile de tip after-school în teritoriul GAL, accesul
școlarilor la activități educaționale în afara curriculei școlare precum și la activități
recreative, se constată un deficit substanțial, inegalitățile de șanse între copii de aceeași
vârstă din mediul urban și rural din teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest sunt multiple și au ca
numitor comun atât lipsurile materiale ale familiei cât şi accesul precar la servicii de
educație și de protecție socială. Astfel, pentru diminuarea discrepanțelor existente între
mediul urban și rural care determină un impact deosebit de negativ și inechitate privind
oportunitățile de dezvoltare se impune necesitatea continuării efortului de a sprijini
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale în teritoriu GAL Dobrogea Sud-Vest, în
vederea facilitării accesului la infrastructura educațională aici precum și a accesului la
servicii sociale și de îngrijire a copilului. Intervențiile în teritoriu GAL Dobrogea Sud-Vest în
susținerea infrastructurii sociale de tip after-school și a acelei educaționale, de tip
grădiniță, contribuie atât la diminuarea discriminării privind accesul pe piața muncii a
femeilor, cât și creșterea nivelului de educație a minorităților naționale și a populației
teritoriului, conducând astfel la asigurarea egalității de șanse și evitarea desegregării.
Trimiteri la acte legislative:
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor
profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar
precum și durata de școlarizare; Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea creşelor; Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea 292/2011 – legea asistentei sociale;
Beneficiari directi:
- UAT-uri;

- ONG-uri;
Beneficiari indirecti:
- societatea civila, mai cu seama grupuri de persoane din teritoriul GAL Dobrogea
Sud-Vest care fac parte din categorii defavorizate (persoane de etnie rroma),
grupuri de persoane din categorii marginalizate, de alte etnii decat cea rroma
(turci, tatari, alte etnii), gruprui de persoane cu venituri sub nivelul mediu,
inactive pe piata muncii, cu pregatire scolara de nivel mediu sau care au
abandonat scoala la nivel gimnazial.
Tip de sprijin: Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;Plata în avans,
cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale
R(UE) nr. 1305/2013.
Tipuri de actiuni eligibile:
- investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la
scară mică;
- investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate
populației rurale;
- investiții de uz public;
- investitii in crearea de infrastructura educationala si de formare profesionala pentru
categorii de populatie defavorizata;
- investitii in crearea de infrastructura destinata minoritatilor.
-Investiții în active corporale:
- construcția, extinderea, continuarea de lucrari și/sau modernizarea de
cladiri(inclusiv dotarea);
- înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) centrelor de infrastructura sociala,
fara cazare;
- extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ;
-Investiții în active necorporale:
- construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea echipamente noi;
Tipuri de actiuni neeligibile:
- prin acest tip de proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;
Conditii de eligibilitate:
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei
pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin măsură;
- proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de
servicii sociale;
- asigurarea sustenabilității proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare a
infrastructurii sociale din surse proprii sau din alte surse de finanțare, precum
accesarea Axei 5 POCU
- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Dobrogea Sud-Vest;
Criterii de selectie:
- Principiul gradului de acoperire a populației deservite;
- Numarul de locuri de munca create;

- Proiectele se adreseaza minoritatilor locale;
Sume aplicabile si rata sprijinului:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de
200.000 Euro/ beneficiar. Alocarea financiară masurii este de21,14 20,64%din totalul
alocarii financiare a GAL. Sprijinul financiar pentru beneficiar va fi de maxim 173.216
euro.
Aceasta masura este preconizata a fi lansata in primul semestru al anului 2017 si al doilea
semestru al anului 2020.
Perioada maxima de implementare a proiectului este de 3 ani, dar nu mai tarziu de 2023.
Indicatori de monitorizare:
Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite;
Numarul de locuri de munca create;

