MĂSURA 313.1 GAL MMTMM
- REALIZAREA DE CENTRE MULTIFUCȚIONALA
DE SERVICII ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚI -.
Motivația sprijinului
Peisajul natural, specific teritoriului GAL MMTMM, este un peisaj sălbatic, cu rezervații
naturale pe o suprafață de peste 455 ha și situri Natura 2000 în suprafață de peste 98.000 ha. Studiul,
conservarea și valorificarea prin activități productive durabile presupune realizarea unei infrastructuri
adecvate.
Teritoriul are numeroase comunități (sate) izoloate, a căror membri au probleme insurmontabile cu
privire la accesul la servicii de sănătate indispensabile. Activitățile nembrilor acestor comunități se
desfășoară în zone izolate în condiții de habitat precare, mai ales în cazul păstorilor din zonele alpine.
Zona este străbătută de numeroși turiști care nu au acces la servicii de salvare din cauza accesului
greu și lipsei de refugii și puncte de salvare.
Realizarea, și mai ales susținerea infrastructurii care sa rezolve problemele menționate mai sus, este
costisitoare și în consecință greu de susținut.
Rezolvarea acestei probleme prin realizarea de centre multifucționale de servicii în folosul
comunității scade costurile de realizare și funcționare și în consecinta este mai ușor de susținut.
Obiectivele măsurii
Obiectivul general
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie prin îmbunătățirea infrastructurii pentru
activitățile industriale, agricole, forestiere , de turism și protecția naturii.
Obiective specifice
Crearea şi menținerea locurilor de muncă prin activitățile industriale, agricole, forestiere, de
turism și protecția naturii.
Obiective operaționale
Construirea sau amenajarea de centre cu rol multiplu.
Domeniul de aplicabilitate şi acțiuni prevăzute
Sprijinul prin acesta măsură vizează investiții în spațiul rural în infrastructura la scară mică
pentru monitorizare și cercetare a ariilor protejate sau zone de peisaj cultural, și/sau puncte sanitare
de prim ajutor, și/sau servicii publice salvamont, și/sau adaposturi sezoniere pentru crescătorii de
animale, și/sau turistice, de utilitate publică: informare și/sau refugiu în cazuri de urgențe, viscole,
furtuni, mai ales iarna etc.
Descrierea tipului de operațiuni acoperite
Prin această măsură pot fi acoperite operațiuni ca și construcția, modernizarea, extinderea şi
dotarea infrastructurii cu rol multiplu.
De asemenea, vor fi susținute investițiile de racordare la utilitațile publice, achiziționarea de
echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte
componentă a proiectelor.
Acţiunile prevăzute mai sus se pot realiza numai în cadrul măsurii 313.1 din SDL GAL
MMTMM, iar pentru realizarea şi dezvoltarea acestora nu sunt necesare alte acţiuni stipulate în
cadrul altor măsuri.


Criterii de eligibilitate
Proiecte incluse în PDL GAL MMTMM

• Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției;
• Centrele multifuncționale de servicii vor fi în conformitate cu normele prevăzute în
legislația națională în vigoare;
• Construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;
• Construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura
specifică locală;
• Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deținerii de aptitudini
manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experiența/cursuri de formare
profesională absolvite - cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească
până la efectuarea ultimei plați;
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiției respective,
• Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu necesare investiției, să
respecte după caz cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor protejate;
• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să
realizeze investiția sau dreptul de folosința pe o perioadă de cel puțin 10 ani;
• Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanțarea proiectului;
• Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit trebuie să declare pe propria
răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu
depăşeşte 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.
Cheltuieli neeligibile
• Impozite şi taxe fiscale;
• Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere şi chirie;
• Comisioane bancare, costurile garanțiilor şi cheltuieli similare;
• Achiziționare de echipament second – hand;
• Investiții realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul şi/sau acvacultura;
• Achiziționarea cailor pentru curse şi competiții;
• Cheltuieli generate de activitațile de creştere a cailor;
• Achiziționarea de teren/clădiri;
• Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal;
• Achiziția de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în
numele terților şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală;
• TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de
către beneficiari, alȚii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din
Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
• Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare associate
contului euro APDRP;
• Contribuția în natură;
• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de
afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
• Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalații şi echipamente.
Beneficiari
- Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare, precum şi
asociațiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiintate conform
legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri.
Evaluarea numărului de beneficiari la nivelul teritoriului: 6

Criterii de selecție
i. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în
ultimii 3 ani;
v. Proiecte integrate care asigura cit mai multe servicii.
vi. Proiecte care au în componența şi investiții de producere a energiei din surse regenerabile
utilizate în scopul desfăşurării activitații turistice;
ii. Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 comune şi în care există
minim 15 acțiuni/investiții de turism;
iii. Proiecte care contribuie la protecția naturii.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate la
care se adaugă criteriile specifice PDL GAL MMTMM:
 Proiectul complementar altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-III, și
alte finanțări.
 Proiectul care asigură protecția mediului;
Descrierea angajamentelor
În cazul beneficiarilor publici, Agenția de Plați 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.
Garanția depusă se eliberează numai în cazul în care Agenția de Plați stabileşte că suma
cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiții a depăşit valoarea avansului.
Pachetul de acte normative, pentru creditarea şi garantarea investițiilor, care este în vigoare
până în anul 2009, în special pentru asigurarea cofinanțarii proiectelor realizate din fondul SAPARD,
intitulat Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru creşterea absorbției
fondurilor de pre-aderare.
Intensitatea sprijinului
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri pentru implementarea
SDL GAL MMTMM este acordat după cum urmează:
- Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public
nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de
80.000 Euro/ proiect;
FINANŢARE : Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 50% / 70% (EURO)
Nr.
Cost
Cost
Beneficiari
Contribuţia
Infrastructură turism si
proiecte mediu total
FEAD Publică
Privată
agrement si promovare
R
naţională
şi informare
Promovare şi informare Publici + ONG 2
74400 148800 119040 29760
0
INDICATORI DE MONITORIZARE
Nr. crt. Indicatorul de rezultat
1.
Numărul de activităţi turistice sprijinite din care:
- proiecte care asigură protecția mediului
- proiecte în parteneriat
- proiecte inovatoare
- proiecte care promovează ocupații tradiționale și tradițiile locale
2.
Numărul brut de locuri de muncă create
3.
Investiții în valoare

Ţinta
2
2
2
2
2
24
148.800 Euro

