MĂSURA 322 GAL MMTMM
- RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA
SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ȘI POPULAȚIA
RURALĂ ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MOȘTENIRI RURALE Articole care stau la baza măsurii :
 Articolul 5206 (b)(i) şi 56 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. Punctul 5.3.3.2.1 a Anexei II al
Regulamentului (CE) nr.1974/2006.
 Articolul 52(b) (ii) şi 56 al Regulamentului(CE) nr. 1698/2005. Punctul 5.3.3.2.2 al Anexei II a
Articolul 57 Regulamentului (CE) nr. 1974/20 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005
 Punctul 5.3.3.2.3 al Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006.
 Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009
 Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009
 Articolul 1, punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/200
Motivația sprijinului
Zonele rurale din teritoriul GAL MMTMM, peste 90%,
prezintă o deosebită
importanță din punct de vedere economic, social şi din punct de vedere al dimensiunii lor,
diversității, resurselor naturale şi umane pe care le dețin.
Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spațiului rural este indispensabil legată de
îmbunătățirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. Pe viitor, zonele rurale trebuie
să poată concura efectiv în atragerea de investiții, asigurând totodată şi furnizarea unor condiții de
viață adecvate şi servicii sociale necesare comunității.
La nivelul teritoriului GAL MMTMM aceasta presupune dezvoltarea:
(i) Infrastructurii fizice de bază;
(ii) Serviciilor pentru comunitatea rurală;
(iii) Menținerea şi păstrarea moştenirii rurale şi a identității culturale.

Obiectivele măsurii
Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație,
asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spațiul rural
în vederea realizării unei dezvoltări durabile.
Obiective specifice:
- creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite:
- creşterea gradului de accesibilitate şi asigurarea fluxurilor de circulație în localitățile rurale
afectate de inundații care beneficiază de refacerea infrastructurii tehnico – edilitare;
- îmbunătățirea (refacerea, inclusiv modernizarea, dacă este cazul) infrastructurii tehnicoedilitare din localitățile rurale.
Obiectivele operaționale ale acestei măsuri vizează:
 Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural;
 Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală;
 Creşterea numărului de sate renovate;
 Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural sprijinite;
 Creşterea numărului de elemente de infrastructură edilitară îmbunătățite ;

Domeniul de aplicabilitate şi acțiuni prevăzute
Sprijinul pentru această măsură vizează investiții în spațiul rural pentru:
a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază;
b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populația rurală;
c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spațiul rural;
Aceste domenii se regasesc in următoarele submăsuri:
Submăsura 322 a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază
Submăsura 322 b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populația rurală
Submăsura 322 c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spațiul rural
Tipul de servicii/acțiuni sprijinite
Pentru componenta a):
• Înființarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local
(drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce aparțin proprietății publice
a unității administrative (comuna) pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi
clasificate în conformitate cu legislația națională în vigoare;
• Prima înființare, extinderea şi îmbunătățirea rețelei publice de apă (captare, stații de
tratare, alimentare) pentru localitățile rurale având sub 10.000 populație echivalentă (p.e);
• Prima înființare, extinderea şi îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată (canalizare, stații de
epurare) pentru localitățile rurale având sub 10.000 populație echivalentă (p.e);
• Prima înființare şi extinderea rețelei publice de joasă tensiune şi a rețelei publice de
iluminat cu eficiență energetică ridicată;
• Prima înființare şi extinderea rețelei publice locale de alimentare cu gaz către alte
localități rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la rețea;
• Investiții în stații de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a
deşeurilor.
Pentru componenta b):
• Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri,
spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
• Renovarea clădirilor publice (ex.primării) şi amenajări de parcări, piețe, spații pentru
organizarea de târguri etc);
• Investiții în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în situația în
care este vorba de clădiri publice);
• Prima înființare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de
îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
• Investiții în construcția de grădiniȚe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
• Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în
zonele unde o astfel de investiție nu este atractivă pentru companiile private, dar care este
indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale
inclusiv construirea de stații de autobuz;
• Achiziționarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire,
întreținere spații verzi etc.) dacă fac parte din investiția inițială pentru înființarea
serviciului;
• Investiții de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale,
inclusiv prima achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare şi
instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte
componentă a proiectului. De asemenea vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea de
echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj.

Pentru componenta c):
• Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural (grupa B) şi
natural din spațiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.);
• Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de
valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziția comunității;
• Achiziționare de echipamente pentru expunerea şi protecția patrimoniului cultural.
Acţiunile prevăzute mai sus se pot realiza numai în cadrul măsuri 313 din PNDR, iar pentru
realizarea şi dezvoltarea acestora nu sunt necesare alte acţiuni stipulate în cadrul altor măsuri.
Tipul de costuri acoperite
Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susținute şi costurile
generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecți, ingineri şi consultanți,
studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizațiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menționate în legislația
națională, achiziționarea de patente şi licențe, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a
proiectului iar pentru proiectele care nu prevăd construcții, în limita a 5%.
Criterii de eligibilitate:
• Proiectul trebuie să fie realizat în spațiul rural conform definiției din PNDR iar
beneficiarul să se identifice într-una din categoriile de beneficiari definite;
• Nu este permisă dubla finanțare a aceleiaşi activități/investiții din alte fonduri comunitare sau
naționale;
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizațiile necesare investiției;
• Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze
oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiției;
• Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apă) şi
legislația în vigoare cu privire la normele de siguranță în transport/energie;
• Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată vor trebui să prezinte fie un aviz tehnicoeconomic din partea operatorului regional acolo unde acesta există, fie un aviz din partea
consiliului județean prin care se dovedeşte şi conformitatea proiectului cu strategia
regională/județeană de apă/apă uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regăseşte în
situațiile mai sus menționate, proiectul va fi însoțit de angajamentul autorităților locale de a asigura
gestionarea şi mentenanța investiției;
• Investiția să respecte Planul Urbanistic General;
• Construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică
locală;
• Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe întreaga
perioadă de programare (2007-2013) ;
• Pentru investițiile în infrastructura fizică de bază, beneficiarii trebuie să prezinte lista cu
semnături ale locuitorilor, agenților economici şi instituȚiilor publice care au depus la primărie
adeziunea privind necesitatea investiției şi angajamentul de racordare din surse proprii la rețeaua de
apă/canalizare/gaze/energie electrică sau acordul privind plata colectării deşeurilor;
• Beneficiarul se angajează să asigure mentenanța investiției.
 Proiecte incluse in PDL GAL MMTMM
Cheltuieli neeligibile:
• Proiectele de utilitate publică care nu respectă normele privind calitatea în construcții şi nu sunt
conforme cu normativele de proiectare;

• Investițiile privind infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub
incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor regionale;
• Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
• Impozite şi taxe fiscale;
• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere şi chirie;
• Comisioane bancare, costurile garanțiilor, cheltuieli de înfiinȚare şi cheltuieli similare;
• Investiții care fac obiectul Măsurii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la fermă şi cele de
exploatație forestieră);
• Drumurile județene, naționale şi rețeaua TEN-T;
• Achiziționarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepția celor care au ca obiectiv
obținerea caracterului tradițional autentic;
• Renovarea şi construcția de şcoli, dispensare şi spitale;
• Investițiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO şi național;
• Construcția de aşezăminte culturale noi;
• Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanței sau orice alte cheltuieli generate
de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
• TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat
de către beneficiari, alții decât persoanele scutite de plata impozitului, 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;
• Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal;
• Achiziția de mijloace de transport rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele
terților.
Beneficiari
• Comunele prin reprezentanții lor legali, conform legislației naționale în vigoare;
• Autoritățile locale (comune) sau asociații de dezvoltare intercomunitare prin operatorii
regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată;
• Asociațiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune
înființate conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituții de cult definite conform legislației naționale în
vigoare;
• Persoane fizice şi juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de
patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta „c”.
Evaluarea numărului de beneficiari la nivelul teritoriului: 32
Intensitatea sprijinului
Sprijinul public (comunitar şi național) acordat în cadrul acestei măsuri va fi:
a) de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,
negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi:
√ 1 milion Euro/proiect individual în cazul unui proiect de investiții în infrastructura de bază
al cărui beneficiar este un Consiliu Local;
√ 3 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect individual de investiții în infrastructura de

bază al cărui beneficiar este o asociație de dezvoltare intercomunitară;
√ 2,5 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este un Consiliu
Local;
√ 6 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este o
asociație de dezvoltare intercomunitară;
√ 500.000 Euro/proiect individual sau proiecte integrate pentru celelalte tipuri de acțiuni vizate
de această măsură, altele decât cele mai sus menționate.
b) de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioadă de
minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.
Prevederi privind ajutorul de stat
Orice sprijin pentru investiții generatoare de profit acordat prin această măsură se va face
conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a art.
87 şi 88 a Tratatului privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea
totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi
plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar).
Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul
urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finanțat în totalitate sau parțial
din surse de origine comunitară.
Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea şi monitorizarea acordării
ajutoarelor potrivit regulii de minimis
Acordarea şi monitorizarea sprijinului prin această măsură se face pe baza declarației pe
proprie răspundere a beneficiarului, în conformitate cu art. 3, alineatul (1) al Regulamentului
Comisiei (CE) nr. 1998/15.12.2006 de aplicare a art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul “de
minimis”, Jurnalul Oficial L 379/28.12.2006, iar MADR, în calitate de furnizor de ajutor “de
minimis” va ține evidența acestor ajutoare în conformitate cu art. 3, alineatul (3) al aceluiaşi
regulament şi potrivit prevederilor art. 6 din OrdonanȚa de Urgență a Guvernului nr. 117/2006
privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat şi a prevederilor Regulamentului pus în
aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului ConcurenȚei nr. 175/ 2007 privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat.
În cazul în care beneficiarul accesează în paralel pentru acelaşi proiect sprijin acordat în cadrul
programului prin fondurile de garantare pentru garanții bancare, ajutorul total cumulat acordat
acestuia nu poate depăşi cuantumul prevăzut în cadrul măsurii.

Criterii de selecție
i. Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
ii. Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat;
iii. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau județeană;
iv. Proiecte integrate de investiții;
v. Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată în localitățile rurale între 2.00010.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanțate din POS
Mediu;
vi. Proiecte de investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi
rutiere (drumurile județene, naționale) sau alte căi principale de transport (feroviare şi
fluviale);

vii. Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este
insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată a perioadelor de secetă;
viii. Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care apa prezintă un
grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică prezintă o concentrație ridicată de nitrați ce
afectează sănătatea populației;
ix. Proiecte de investiții în infrastructura socială;
x. Proiectele care promovează investiții în scopul conservării specificului local şi a moştenirii
culturale.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai sus menționate la
care se adauga si criteriile specifice SDL GAL MMTMM:
 Proiectele cuprind măsuri şi/ sau metode de protecţie a mediului;
 Proiecte realizate in parteneriat;
 Proiecte complementare altor proiecte finanțate prin PDL GAL MMTMM, PNDR axele I-III, și
alte finanțări.
Sistemul de selecție este prevăzut la subcapitolul 5.2.4. din PNDR „Procedura de selecție”.
Descrierea angajamentelor
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.
Garanția depusă se eliberează numai în cazul în care Agenția de Plăți 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 cofinanțării proiectelor realizate din fondul SAPARD,
intitulat Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru creşterea absorbției
fondurilor de pre-aderare.
Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE, cu alte
măsuri PNDR şi programe naționale
•
Demarcarea sprijinului FEADR, FEDR şi FC pentru infrastructura de apă/apă uzată
are la bază Master Plan-uri Regionale, elaborate de către MMDD. Prin PNDR (FEADR) se vor
finanța acele proiecte de infrastructură de apă/apă uzată din localitățile rurale având sub 10.000
populație echivalentă (p.e.) cu excepția acelor localități rurale care sunt cuprinse în Proiectele
Regionale care vor fi finanțate prin POS Mediu (FEDR, FC) şi cu excepția proiectelor de
infrastructură apă/apă uzată din stațiunile balneare şi balneoclimaterice din spațiul rural care vor fi
sprijinite prin POR (FEDR).
În plus, pentru ca această demarcare să fie clară la nivelul beneficiarilor, lista localităților
rurale vizate de fiecare program în parte va fi adusă la cunoştință acestora.
În acest sens, sprijinul prin PNDR, POS Mediu şi POR este unul complementar, garantarea
demarcării fiind asigurată prin încheierea unui protocol între AM –urile implicate.
•
Demarcarea sprijinului FEADR , FEDR şi FC privind gestionarea deşeurilor:
- În ceea ce priveşte managementul deşeurilor în perioada 2007-2013 prin FEDR şi FC (POS
Mediu) vor fi susținute investițiile de dezvoltare a sistemelor de management integrat la

nivel de județ, care vor acoperi de asemenea şi localitățile rurale din județele care intră
sub incidența POS Mediu şi sunt anexate în acest program;
- FEADR (Măsura 322, Axa 3 PNDR) va susține investițiile în stațiile de transfer pentru
deşeuri şi în echipament de gestionare al acestora în localitățile rurale din alte județe decât
cele susținute prin POS Mediu, cu respectarea Planurilor Regionale de Gestionare a
Deşeurilor.
• Demarcarea intervenției FEADR, FEDR şi FC privind infrastructura de transport are la
bază clasificarea drumurilor după cum este stipulat în legislația națională, astfel:
- FEADR (PNDR – Axa3) va susține investițiile aferente drumurilor comunale şi a altor
drumuri din interiorul comunei;
- FEDR (POR) va susține investițiile aferente drumurilor județene şi străzilor urbane;
- FEDR (POS Transport) va susține investițiile aferente drumurilor naționale;
- FC (POS Transport) va susține investițiile aferente rețelei TEN-T.
• Demarcarea cu Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene
- PNDR va susține comunele ce îşi propun investiții în infrastructura rutieră (drumuri
comunale, poduri şi podețe aferente) afectată de inundații, cu excepția acelor comune care
depun documente în vederea decontării din Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene a
cheltuielilor efectuate pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii rutiere afectate de
inundațiile din 2010;
- FSUE va sprijini investițiile pentru celelalte categorii de drumuri (județene, naționale) plus
investițiile în drumurile comunale afectate de inundații din comunele care depun documente în
vederea decontării cheltuielilor efectuate pentru repunerea în funcțiune a infrastructurii rutiere
respective.
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, printrun 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 rutiere în vederea decontării acestora din Fondul Solidaritatea al UE, nu pot primi
finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
• Demarcarea în privința intervenției FEADR şi FEDR pentru patrimoniul cultural se
face astfel:
- FEADR (PNDR – Axa 3) va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – grupa B
- FEDR (POR) va sprijini:
• patrimoniul UNESCO şi patrimoniul cultural național - grupa A
• patrimoniul cultural local din mediul urban - grupa B.
• Demarcarea în privința intervenției FEADR, FEDR şi FSE privind investițiile în
infrastructura aferentă serviciilor sociale:
- FEADR (PNDR Axa 3) va susține prima înființare şi dotarea infrastructurii aferente
serviciilor sociale precum centre de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale şi
investiții noi în grădinițe pentru copiii din spațiul rural;
- FEDR (POR) va susține reabilitarea infrastructurii existente.
• Demarcarea cu alte măsuri PNDR
- Infrastructura de drumuri
• Prin Măsura 125 (Axa 1) vor fi sprijinite investițiile pentru drumurile de acces la
fermă şi drumurile de exploatație forestieră, care sunt drumuri de utilitate privată şi sunt
administrate de persoane fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare,
conform legislației naționale în vigoare, în timp ce prin Măsura 322 vor fi sprijinite

drumurile publice de interes local care aparțin proprietății publice a comunei.
- Infrastructura de apă/apă uzată
• Prin Măsura 125 (PNDR – Axa 1) sunt susținute doar investițiile de
racordare a fermelor situate în extravilan, la rețelele publice de alimentare cu apă şi
canalizare, în scopul dezvoltării şi adaptării agriculturii iar în privinȚa silviculturii
investițiile constau în corectarea torentelor în bazinele hidrografice, în timp ce prin
Măsura 322 sunt susținute investițiile în infrastructura publică de apă/apă uzată realizate
la nivel de comună.
- Infrastructura recreațională

•

• Prin Măsura 313 (PNDR – Axa 3) sunt susținute investițiile în
infrastructura recreațională ca investiții private dependente sau independente de
structura de primire turistică, în timp ce prin Măsura 322 sunt susținute investițiile în
infrastructura publică recreațională ce deserveşte locuitorii comunei unde o astfel de
investiție are loc.
Demarcarea cu Programul Național de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale
- Prin Programul Național de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale vor fi finanțate
investițiile noi (construcție şi dotare) pentru aşezăminte culturale din spațiul rural
- Prin PNDR (Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază
pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, Axa 3) se va
sprijini reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale existente în spațiul rural.

INTENSITATEA SPRIJINULUI
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri pentru implementarea
SDL GAL MMTMM va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de
utilitate publică, negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă fara a depăşi 120.000 Euro/
proiect individual. Valoarea totală nu va depasi 400000 Euro/ proiect individual în cazul unui
proiect de investiţii în infrastructura de bază al cărui beneficiar este un Consiliu Local sau o asociaţie
de dezvoltare intercomunitară;
FINANŢARE
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%
EURO
Nr.
de Cost
total Estimarea
Contribuţia
proiecte
mediu
costului total pe FEADR
–
prevăzute
măsură
măsură
16
100.000
1.600.000
1.280.000

Contribuţia
publică
naţională
320.000

Contribuţia privată

0

INDICATORI DE MONITORIZARE
Nr. crt. Indicatorul de rezultat
Tinta
1.
Număr de proiecte, între care:
16
- proiectele cuprind măsuri şi/ sau metode de protecţie a mediului
12
- proiecte realizate in parteneriat
14
-proiecte care asigură conservarea și valorificarea patrimoniului cultural
8
și/sau natural.
2.
Volumul total al investiţiilor
383.700 Euro

