MĂSURA 125 GAL MMTMM
–ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURI LEGATE DE
DEZVOLTAREA ȘI ADAPTAREA AGRICULTURI ȘI SILVICULTURI 





Articole care stau la baza măsurii
Articolele nr. 20 (b) (v) şi 30 din Regulamentul (EC) nr. 1698/2005
Punctul 5.3.1.2.5 din Anexa II a Regulamentul (EC) nr. 1974/2006,
Articolul 1 punctul 2 (1) ( c) al Regulamentului (CE) nr.473/2009
Anexa Regulamentului nr. (CE) 74/2009
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009

Motivația sprijinului
Datele statistice prezentate în SDL GAL MMTMM pun în evidență faptul că în teritoriul
GAL MMTMM se regasesc motivele din masura 125 din Axa I PNDR. Astfel, rețeaua de drumuri
funcționale, forestiere și de acces la exploatațiile agricole, are o densitate foarte scăzută.
Dezvoltarea rețelei de drumuri este necesară în vederea creşterii competitivității activităților
din domeniul forestier şi agricol și a reducerii impactului negativ asupra mediului
înconjurător.

Obiectivele măsurii
Obiective generale
Adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca
urmare a procesului de restituire a proprietăților în vederea creşterii competitivității sectorului
agricol şi forestier.
Măsura va cuprinde trei submăsuri pentru care se detaliază elementele specifice,
după cum urmează:
i. Submăsura 125 a - "Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
şi adaptarea agriculturii”

Obiective specifice
• Creşterea eficienței activității agricole prin îmbunătățirea aprovizionării cu input-uri şi o mai
bună valorificare a produselor rezultate;
• Ameliorarea calității mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Obiective operaționale
• Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces şi drumurile
agricole de exploatație, situate în fondul funciar agricol- obiectiv care se regăsește în
prioritațile din SDL GAL MMTMM;
• Modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor de irigații şi a altor lucrări de îmbunătățiri
funciare care să asigure funcționarea optimă a sistemelor de irigații ;
Domeniul de acțiune
Acțiunile sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri sunt:
• îmbunătățirea accesului la exploatațiile agricole;
• construirea şi modernizarea drumurilor de exploatație care să asigure accesul public la
exploatațiile agricole, domenii ce se regăsesc in SDL GAL MMTMM și
• modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor de irigații.

Descrierea tipului de operațiuni
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub- măsuri va fi acordat pentru:
a. construirea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de exploatare şi de acces a
exploatațiilor agricole, operatiune ce se regăsește în SDL GAL MMTMM;
b. modernizarea şi/sau
retehnologizarea sistemelor existente de irigații aflate în
proprietatea şi/sau administrarea OUAI/FOUAI şi a altor lucrări de îmbunătățiri funciare;

Descrierea tipului de beneficiari:
a) Organizații/federații de utilitate publică ale proprietarilor/deținătorilor de terenuri
agricole constituite în conformitate cu legislația în vigoare;
b) Consilii locale şi asociații ale acestora;
Acţiunile specifice pentru o aceasta măsură se pot realiza numai prin aceasta măsură.
S-a estimat un număr de 6 beneficiari.
Tipuri de investiții şi cheltuieli eligibile
(i) Infrastructură rutieră agricolă - construirea şi/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri
şi podețe, drumurilor agricole de exploatație, activitati regasite în SDL GAL MMTMM;
(ii) Sisteme de irigații - modernizare şi/sau retehnologizare, inclusiv lucrări pentru stațiile de
pompare, de contorizare;
Cheltuielile pentru proiectare, realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu
de fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice,
se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă
a proiectului.

Investiții neeligibile:
i. Investițiile de infrastructură care primesc finanțări din alte fonduri naționale şi/sau
externe
ii. Investițiile pentru infrastructură realizate de beneficiarii măsurii 121 şi măsurii 322 din
PNDR.

Costuri neeligibile (lista indicativă):
i. Costurile cu întreținerea, reparațiile şi exploatarea;
ii. TVA-ul, cu excepția TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv
suportat de către beneficiari, alŃii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3) lit. a) din
Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005;
iii. Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;
iv. Proiectele de infrastructură agricolă care nu prezintă caracteristicile de calitate şi care nu
sunt în conformitate cu Normativele de proiectare;
v.
Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului Euro APDRP.
Condițiile minime pentru acordarea sprijinului:
(i) Beneficiarii, cu excepția autorităților locale, trebuie să fie înregistrați în Registrul
național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare;
(ii) Beneficiarii să prezinte acceptul scris al tuturor deținătorilor de teren (persoane fizice
şi juridice) care sunt implicați în proiect;
(iii) Proiectul să se încadreze în prioritățile propuse prin Planul de Urbanism General
(PUG);

(iv) Beneficiarii trebuie să dovedească că au un contract multianual în vigoare încheiat cu
prestatorul de servicii de îmbunătățiri funciare pentru furnizarea de apă şi energie electrică;
(v) Beneficiarii vor prezenta aprobarea adunării generale a organizației/federației pentru
investiția solicitată;
(vi) Investițiile vor fi realizate în amenajări viabile din punct de vedere economic sau care pot
deveni viabile prin reabilitare sau modernizare;
(vii) Beneficiarii vor prezenta studiul de fezabilitate care va cuprinde şi elemente de calcul ale
eficienței economice;
(viii) Beneficiarii vor face dovada că au inițiat procedurile pentru obținerea avizelor
acordurilor conform legislației în vigoare, necesare realizării investiției în cadrul proiectului.
Pentru toate tipurile de investiții, potențialii beneficiari trebuie să obțină acordul de mediu în
conformitate cu legislația națională. În anumite situații menționate în legislație, acordul de
mediu este însoțit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2.
din PNDR;
(ix) Beneficiarii trebuie să facă dovada că dețin sau au în curs de achiziționare
echipamente de udare pentru minim 50% din suprafață;
(x) Beneficiarii trebuie să prezinte angajamentul că vor întreține şi/sau repara
infrastructura agricolă care beneficiază de sprijin.

Criterii de selecție
Criteriile de selecție a proiectelor pentru infrastructura de acces:
• Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu;
• Proiecte ce deservesc o suprafață agricolă cât mai mare;
• Căi de acces proiectate în urma unui plan de comasare şi reparcelare;
• Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile județene,
naționale şi europene.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus
menționate la care se adaugă criterii specifice priorităților din GAL MMTMM:
o Proiectele se încadrează în obiectivele operaţionale pentru dezvoltarea teritoriului GAL
MMTMM;
o Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele IIII, fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....);
o În studiul de fezabilitate sunt cuprinse activități de protecţie a mediului;
o In fucție de gradul de sărăcie al localității;
o Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt și mediu la nivelul teritoriului
Criteriile de selecție a proiectelor pentru irigații şi alte lucrări de îmbunătățiri
funciare sunt următoarele:
• Proiectele de irigații la care infrastructura primară de irigații a fost deja modernizată sau la
care sistemul de irigații din aval a fost modernizat, inclusiv acele proiecte pentru care
alimentarea cu apă a punctelor de livrare a OUAI-urilor şi FOUAI-urilor se face direct de la
sursă, sau în sistem gravitațional, precum şi proiectele de irigatii la care infrastrucutura primară
de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigații din aval are un proiect de
modernizare;
• Proiecte de irigații în zonele cu incidență crescută a secetei;
• Proiecte cu grad de utilizare a suprafeței de udare cât mai ridicat.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus
menționate. Sistemul de selecție este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecție”.

Submăsura 125 b - "Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea silviculturii”

•

Obiectiv specific
Dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivității sectorului forestier;

Obiectiv operațional
• Construirea
şi/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere, căi
ferate forestiere şi funiculare) - obiectiv care se regăsește în prioritațile din SDL GAL
MMTMM;

Domeniul de acțiune
Acțiunile sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri sunt:
− crearea accesului la pădurile din zone cu accesibilitate redusă ;
− modernizarea drumurilor forestiere şi a căilor ferate forestiere;
Aceste domenii ce se regăsesc în SDL GAL MMTMM

Descrierea tipului de operațiuni
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri va fi acordat pentru:
a. construirea, extinderea şi modernizarea drumurilor forestiere, operatiune din SDL GAL
MMTMM;

Descrierea tipului de beneficiari
a) Proprietari/deținători privați de pădure şi asociațiile acestora;
b) Consilii locale şi asociații ale acestora deținătoare de pădure;
c) Administratorul fondului forestier de stat - Regia Națională a Pădurilor Romsilva, persoană
juridică care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, ce funcționează pe
bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
Acţiunile specifice pentru aceasta măsură se pot realiza numai prin aceasta măsură.
S-a estimat un număr de 8 beneficiari.

Tipuri de investiții eligibile
a. Infrastructură rutieră forestieră - construirea şi/sau modernizarea drumurilor de acces,
poduri şi podețe, lucrări de apărare - consolidare, lucrări de siguranța circulației (parapeți),
semnalizare şi avertizare, tip de investitie din SDL GAL MMTMM;
b. Infrastructură feroviară forestieră – construirea şi modernizarea modernizarea terasamentelor
şi calea de rulare, poduri şi podețe, lucrări de apărare – consolidare, tunele, lucrări de
semnalizare şi avertizare;
c. Instalații de transport pe cablu (funiculare);
Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu
de fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice,
se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă
a proiectului.

Investiții neeligibile:
i. Investițiile de infrastructură care primesc finanțări din alte fonduri naționale şi/sau
externe;
ii. Investițiile pentru infrastructură realizate de beneficiarii măsurii 322 din PNDR.

Costuri neeligibile (lista indicativă):
i. Costurile cu întreținerea, reparațiile şi exploatarea;
ii. TVA-ul, cu excepția TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv
suportat de către beneficiari, alŃii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3) lit. a) din
Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005;
iii. Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;
iv. Lucrările care nu au acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice
şi juridice);
v. Proiectele de infrastructură forestieră care nu prezintă caracteristicile de calitate şi care nu
sunt în conformitate cu Normativele de proiectare;
vi. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului Euro APDRP.

Condițiile minime pentru acordarea sprijinului:
(i) Beneficiarii investițiilor trebuie să facă dovada deținerii terenului aferent investiției;
(ii) Beneficiarii pentru modernizarea drumurilor trebuie să facă dovada că respectivele
drumuri aparțin acestora ;
(iii) Beneficiarii vor face dovada că au studiu de fezabilitate întocmit şi că au inițiat
procedurile pentru obținerea avizelor şi acordurilor conform legislației în vigoare, necesare
realizării investiției în cadrul proiectului. În anumite situații menționate în legislație, este
obligatoriu studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR.
(iv) Beneficiarul trebuie să se angajeze că va întreține obiectivele de investiții prevăzute în
proiect pe toată durata de funcționare a acestuia.
(v) Proiectele pentru investiții situate în siturile Natura 2000 sunt eligibile pentru
finanțare doar dacă sunt însoțite de studii de impact. Aceste proiecte trebuie să corespundă
obiectivelor generale ale planului de management a sitului.

Criterii de selecție
Criteriile de selecție ale proiectelor sunt următoarele:
• Tipuri de lucrări: prioritate vor avea drumurile forestiere, apoi funicularele, apoi căile
ferate forestiere;
• Zona geografică (altitudinea): prioritate vor avea proiectele referitoare la zonele montane,
apoi cele din zonele de deal, şi apoi cele din zonele de câmpie;
• Proprietatea majoritară a terenurilor forestiere servite de infrastructură: prioritate vor avea
proprietarii privați şi asociațiile acestora, apoi consiliile locale, şi în final Regia Națională a
Pădurilor;
• În cazul drumurilor forestiere: prioritate vor avea drumurile care deservesc suprafața de
pădure cea mai mare;
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus
menționate la care se adaugă criterii specifice priorităților din GAL MMTMM:
o Proiectele se încadrează în obiectivele operaţionale pentru dezvoltarea teritoriului GAL
MMTMM;
o Proiectul este complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele IIII, fonduri UE și alte finanțări (EEA, BM,....);

o În studiul de fezabilitate sunt cuprinse activități de protecţie a mediului;
o Gradul de sărăcie al localității în care este exploatația.
o Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt și mediu la nivelul teritoriului
. Sistemul de selecție este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecție”.
Submăsura 125 c - Lucrări de construcții, refacere şi modernizare a infrastructurii de
prevenire şi de protecție
Obiective specifice
- Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenței fenomenelor
naturale (inundații, eroziunea solului etc.);
- Prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații a
zonelor rurale şi a terenurilor agricole şi silvice.
- Diminuarea riscului incidenței fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii.

Obiective operaționale
- Construirea, refacerea şi modernizarea infrastructurii de prevenirea şi protecția împotriva
inundațiilor, în principal pentru protecția suprafețelor de teren agricol şi silvic.

Descrierea tipului de operațiuni
În cadrul acestei sub- măsuri sprijinul va fi acordat pentru:
a. construirea, extinderea infrastructurii pentru prevenirea şi protecția împotriva inundațiilor;
b. refacerea şi/sau modernizarea infrastructurii pentru prevenirea şi protecția
împotriva inundațiilor;
c. lucrări de corectare a torenților, situate în fondul funciar agricol şi/sau în fondul forestier,
specific SDL GAL MMTMM;
Descrierea tipului de beneficiari
a) Comune;
b) Administratorul fondului forestier de stat - Regia Națională a Pădurilor Romsilva,
persoană juridică care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, ce
funcționează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

Tipuri de investiții eligibile
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub- măsuri va fi acordat pentru:
- investiții în construcții pentru refacerea sistemului de diguri şi regularizări, corecție şi
amenajare a albiilor pâraielor, tip de investitie din SDL GAL MMTMM;
- construirea şi refacerea bazinelor de acumulare, a structurilor de oprire a scurgerilor de
apă;
- investiții în rețeaua de canale pentru menținerea capacității de evacuare a apelor în exces din
incintele îndiguite;
- reabilitarea prin investiții a unor stăvilare cu rol de atenuare a viiturilor şi de protecție a
terenurilor agricole din zona respectivă şi de protecție a zonelor rurale;
- investiții pentru consolidarea terenurilor cu risc de alunecări de teren, de ex: ziduri de
sprijin, consolidări etc. ;
- investiții în lucrări de desecare pentru eliminarea excesului de apă survenit în urma
inundațiilor şi de conducere a apei în emisari naturali, de ex: canale de evacuare, stații de
pompare etc.
- investiții în lucrări de corectare a torenților, situate în fond funciar agricol şi/sau în fondul
forestier, constând în construirea şi/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte

asemenea lucrări.
Durata de realizare a unui proiect nu poate depăşi trei ani.
Proiectul trebuie să se încadreze în prioritățile propuse prin PUG - Planul de Urbanism
General şi Planurile de Amenajare a Teritoriului.
Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu
de fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice şi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice
se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă
a proiectului.

Investiții neeligibile:
i. Investițiile de infrastructură de prevenire şi protectie împotriva inundațiilor care primesc
finanțări din alte fonduri naționale şi/sau externe
ii. Investițiile pentru infrastructură de prevenire şi protectie împotriva inundațiilor
sprijinite prin măsura 125 „Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” submăsurile a) şi b)
iii. Investițiile pentru refacerea infrastructurii sprijinite prin măsura 322 „Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale” submăsura d).
iv. Proiectele de infrastructură de prevenire şi protectie împotriva inundațiilor care nu
prezintă caracteristicile de calitate şi care nu sunt în conformitate cu Normativele de
proiectare;

Costuri neeligibile (lista indicativă):
 Costurile cu întreținerea, reparațiile şi exploatarea;
 TVA-ul, cu excepția TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi
definitiv suportat de către beneficiari, alŃii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71
(3) lit. a) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005;
 Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;
 Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului Euro APDRP.

Condițiile minime pentru acordarea sprijinului:
Condiții generale
(i) Proiectul se încadrează în prioritățile propuse prin Planul de Urbanism General (PUG),
întocmit în conformitate cu Strategia națională de management al riscului la inundații pe
termen mediu şi lung;
(ii) Beneficiarii vor prezenta studiul de fezabilitate care va cuprinde şi elemente de calcul ale
eficienței economice şi impactul de mediu;
(iii) Beneficiarii vor face dovada că au inițiat procedurile pentru obținerea avizelor şi
acordurilor conform legislației în vigoare, necesare realizării investiției în cadrul proiectului.
Pentru toate tipurile de investiții, potențialii beneficiari trebuie să obțină acordul de mediu în
conformitate cu legislația națională. În anumite situații menționate în legislație, acordul de
mediu este însoțit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2.
din PNDR;
(iv) Beneficiarii trebuie să prezinte angajamentul că vor întreține şi/sau repara
infrastructura care beneficiază de sprijin.

Condiții specifice:
Pentru refacerea infrastructurii
(i) Investițiile vor fi realizate în vederea reconstruirii infrastructurii afectate de
inundațiile din anul 2010, pe teritoriul administrativ al localităților rurale care au fost afectate de
inundațiile din anul 2010.
Pentru prevenire şi protecție
(i) Investițiile vor fi realizate pe teritoriul administrativ al localităților rurale din zonele cu risc
la inundații.

Criterii de selecție
Criteriile de selecție a proiectelor pentru refacerea infrastructurii de protecție
împotriva inundațiilor sunt următoarele:
(i) Gradul de afectare, calculat ca pondere a suprafețelor agricole şi/sau silvice afectate de
inundațiile din anul 2010 din suprafață totală agricolă şi/sau silvică a comunei;
(ii) Proiecte care apără suprafețele agricole şi/sau silvice din cel puŃin două localități rurale.
Criteriile de selecție a proiectelor pentru prevenirea împotriva inundațiilor sunt
următoarele:
i. Clase de vulnerabilitate la inundații stabilite la nivel de UAT;
ii. Proiecte care apără suprafețele agricole şi/sau silvice din cel puŃin două localități rurale.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus
menționate. Sistemul de selecție este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecție”.
Demarcarea cu Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene PNDR va susține
comunele ce îşi propun investiții în infrastructura de prevenire a inundațiilor, cu excepția
acelora care depun documente în vederea decontării din Fondul Solidaritatea al Uniunii
Europene a cheltuielilor efectuate pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii afectate de
inundațiile din 2010.
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Secretariatul General al
Guvernului, care este autoritatea desemnată pentru gestionarea Fondului Solidaritatea al UE,
vor asigura, printr-un protocol semnat între părți, un sistem comun de verificare în vederea
evitării dublei finanțări, începând cu etapa de depunere a proiectelor. Astfel, comunele care şi-au
asigurat finanțarea şi au început lucrările pentru refacerea infrastructurii de prevenire a
inundațiilor, în vederea decontării acestora din Fondul Solidaritatea, nu vor putea primi
finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Tipul de sprijin: Sprijin public nerambursabil.
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenției de plăți plata unui avans în cuantum
de până la 50% din ajutorul public pentru investiții, conform articolului 56 din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din FEADR, iar
plata este condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente,
corespunzătoare unui procent de 110% din valoarea avansului.
În cazul beneficiarilor publici, Agenția de plăți poate accepta beneficiarului drept
garanție un angajament scris, emis de către autoritatea ierarhic superioară, prin care aceasta se
angajează la plata sumei de garantare în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile în care
a fost acordat avansul.
Potențialii beneficiari ai acestei măsuri au la dispoziție facilitățile financiare conform
pachetului de acte normative pentru creditarea şi garantarea investițiilor, care este în vigoare
până în anul 2009, în special pentru asigurarea cofinanțării proiectelor realizate din fondul
SAPARD, intitulat Programul „Fermierul”, care a constituit principalul instrument pentru
creşterea absorbției fondurilor de pre-aderare. Aceste scheme de ajutor vor continua până la
sfârşitul anului 2009 când îşi încetează existența.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri pentru operațiunile prevăzute la art. 36 din
Tratatul de Instituire a Comunității Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat în
înțelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu altă contribuție a statului membru, dacă o astfel de
cumulare ar conduce la depăşirea intensității maxime a sprijinului stipulată de Regulamentul
(CE) nr. 1698/2005.
Verificarea respectării intensității maxime a ajutorului se va face înaintea semnării
contractului de finanțare.
În vederea evitării dublei finanțări, Agenția de plăți va verifica înaintea semnării
contractului de finanțare toate proiectele de investiții realizate în cadrul acestei măsuri şi care
ar putea beneficia de acelaşi tip de sprijin în cadrul altor măsuri din PNDR.
Sprijinul public (comunitar şi național) acordat în cadrul acestei măsuri este de:
• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile de utilitate publică care
deservesc întreaga comunitate.
Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiție nu va putea depăşi 1.000.000
Euro/proiect privind irigațiile şi drumurile de exploatație în fond agricol, iar pentru drumurile
forestiere şi lucrările de corectare a torenților, situate în fondul agricol şi forestier, nu va putea
depăşi 1.500.000 Euro/proiect.
• 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile de utilitate publică, care
deservesc o parte din comunitate. În acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depăşi
750.000 Euro/proiect.
FINANŢARE :
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%
EURO
Nr.
de Cost
total
proiecte
mediu
prevăzute
4
100.000

Estimarea
Contribuţia
costului total FEADR
pe măsură
măsură
400.000
320.000

Contribuţia
– publică
naţională
80.000

Contribuţia privată

0

INDICATORI DE MONITORIZARE
Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.

Indicatorul de rezultat

Tinta

Număr de proiecte realizate din care:
-proiecte care prevăd în studiu de fezabilitate măsuri de protecția
mediului
- proiecte realizate de parteneriate între administrații și asociații de
proprietari și crescători de animale.
Volumul total al investiţiilor
Ponderea populației din teritoriul GAL MMTMM care are
infrastructura de acces forestieră și la exploatațiile agricole în
îmbunătățită
Lungime infrastructură de acces realizată

4
4
4
400.000 Euro
10%
12 km

