Denumirea măsurii:
Codul măsurii:
Tipul masurii:

Infrastructura de acces
M7.1/6B
X INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii
1.1 Justificare și corelare cu analiza SWOT
Conform analizei SWOT, unele dintre principalele puncte slabe ale teritoriului GAL MMTMM sunt:
 Starea proastă a unor drumuri şi degradarea continuă a acestora
 Condiții dificile de asigurare a accesului la institutii, servicii, piețe și târguri, pentru locuitori din
satele izolate.
 Buget local infim pentru a susţine infrastructura.
Conform situației centalizate a drumurilor aflate în domeniul public al UAT-urilor din teritoriul GAL
MMTMM drumurile de pământ sunt în proportie de 74%, cele pietruite de aproape 15% în timp ce, cele
asfaltate sunt sub 10%.
De asemenea, după centralizarea chestionarelor, ponderea subiecților, a doua ca mărime (19,50%),
consideră ca cea mai importanta prioritate investițiile în infrastructura de acces.
În teritoriul GAL MMTMM infrastructura de acces asigură în foarte multe cazuri și accesul la terenurile
agricole, forestiere şi în situri Natura 2000. Ținând cont de costurile ridicate și gospodăriile rarefiate
din satele de munte, trebuie lăsat la latitudinea proiectantului să aleagă soluțiile tehnice (pietruire sau
asfaltare) cele mai eficiente din punct de vedere a beneficiilor aduse.
1.2 Obiectivul de dezvoltare rurală (Art. 4- din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013):
c)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă

1.3
Obiective specifice ale măsurii :
 Înființarea, extinderea și îmbunătățirea, în teritoriul GAL MMTMM, a infrastructurii rutiere
locale, care să asigure accesul popuației la toate servicile și activitățile locale, inclusiv la cele
din situri Natura 2000
1.4 Contribuția la prioritățile prevăzute la (Art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013):
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5 Contribuție la Domeniul de intervenție
DI6B –„Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”
1.6 Corespondența cu măsurile din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Articolul 20(1)(b): investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri
la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei
1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare

Caracterul specific și inovator față de abordarea măsurii în PNDR reiese din accentul pus pe
rolul de acces al acestor drumuri în siturile Natura 2000 și în folosirea pentru lucrările de
investiții, în principal, a resurselor minerale de pe teritoriul GAL MMTMM, respectiv piatră de
construcție, pietriș, nisip, var, lemn, etc..
Protecția mediului

Accesul în siturile Natura 2000 facilitează lucrările de protecția mediului precum lucrări de
conservare a biodiversității, protective și de salvare în caz de calamități (incendii, furtuni,
etc.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:

Măsura este complementară cu:

1.M6.1/2A- Dezvoltarea fermelor zootehnice;
2.C.M6.2/6A - Dezvoltarea întreprinderilor;
3.M7.2/6B Infrastructura pentru serviciile locale de bază;

4. M16.4/2A- Cooperare pentru realizarea și dezvoltarea de piete locale și lanțuri scurte de
aprovizionare și desfacere și M16.7/2A .Cooperare pentru abordări comune privind proiectele de
mediu și practicile ecologice utilizând surse regenerabile și
5. M7.3/6B Dezvoltare prin patrimoniu local.
Complementaritatea se asigură prin impunerea unor criterii de selecție a proiectelor.

1.9

Sinergia cu alte măsuri din SDL GAL MMTMM:

Această măsură, împreună cu M 6.2/6A DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR, , M7.2/6BINFRASTRUCTURA PENTRU SERVICII LOCALE DE BAZĂ și M7.3/6B Dezvoltare prin patrimoniu local
contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a acestei măsuri este generată atât de caracterul inovator menționat mai sus cât
și de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului GAL MMTMM.
Proiectele finanțate prin această măsură aduc plusvaloare teritoriului GAL MMTMM rezolvând una dintre
nevoile cele mai stringente. Condițiilor specifice de selecție, stabilite în concordanță cu specificul
local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului, își aduc și ele contribuția la plusvaloarea
acestei măsuri. Utilizarea de resurse minerale locale pentru realizarea investițiilor contribuie la
creșterea volumului de desfacere a acestor produse pentru firmele de pe teritoriul GAL.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE:
R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
Legislație Națională
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Comunele și orasele din teritoriul GAL MMTMM și asociațiile acestora conform legislației
naționale în vigoare;;


5. 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.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Sprijinul va fi acordat pentru:
Investiții în active corporale pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de
interes local, conform SF/ DALI propus de proiectant.
Investiții în active necorporale privind onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi

realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcțiimontaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
Cheltuieli neeligibile:
 Costurile cu întreținerea, reparațiile și exploatarea investiției realizate;
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie.
7. Condiții de eligibilitate
Condiții 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;
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 Solicitantul trebuie să aiba pe teritoriul administrativ situri Natura 2000
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL MMTMM;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu SDL GAL MMTMM aprobată, corespunzătoare domeniului de
investiții;
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic;
8.Criterii de selecție
 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în funcție de stringența
nevoii (de la lipsă acces, puctaj maxim, la gradul îmbunătățire acces);
 Principiul rolului multiplu (accesibilizarea agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor
sociale, educație și cultură și în situri Natura 2000)
 Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de
transport;
 Principiul prioritizării investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin SDL GAL MMTMM
(M6.1/2A - Dezvoltarea fermelor zootehnice, M6.2/6A - Dezvoltarea întreprinderilor, M7.2/6B
Infrastructura pentru serviciile locale de bază, M16.4/2A- Cooperare pentru realizarea și dezvoltarea
de piete locale și lanțuri scurte de aprovizionare și desfacere și M16.7/2A .Cooperare pentru abordări
comune privind proiectele de mediu și practicile ecologice utilizând surse regenerabile siM7.3/6B
Dezvoltare prin patrimoniu local, PNDR, POR și POIM.
 Principiul utilizării cu prioritate de resurse minerale locale pentru realizarea investițiilor.
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minim 25.000 de euro și maximum 120.000 de euro
(sumă nerambursabilă).
Intensitațea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% - indiferent
de tipul sprijinului,
10. Indicatori de monitorizare
- 400 locuitori, populație netă, care beneficiază de infrastructura de acces îmbunătățită
-240.000 EURO cheltuiala publică totală

