
Fisa masurii M7 / 6B - Investitii pentru dezvoltarea satelor

Denumirea masurii: Investitii pentru dezvoltarea satelor
Codul masurii: M7/6B
Tipul masurii: Investitii

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Conform analizei SWOT localitatile din teritoriu au nevoie de servicii publice
imbunatatite, de modernizarea/reabilitarea sau construirea de infrastructura de baza
(drumuri, retea de apa si canalizare, spatii moderne pentru comercializarea produselor,
camine culturale), de realizarea unor zone de agrement si de petrecere a timpului liber in
vederea sporiri atractivitatii zonei si incurajarii ramanerii tinerilor la sate, de stimularea
activitatilor economice si de crearea de locuri de munca. Tipurile de investitii ce pot fi
realizate prin aceasta masura se adreseaza direct sau indirect acestor nevoi.
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 3 -
Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Obiectivul specific/local al masurii: Imbunatatirea calitatii vietii si a atractivitatii zonei
rurale. Imbunatatirea serviciilor publice si a infrastructurii de baza din teritoriul GAL.
Masura contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare
economica in zonele rurale.
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Masura contribuie la domeniul de interventie 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 5.
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Inovare, mediu si clima.
Masura este inovativa pentru ca:

 Dezvoltarea infrastructurii de baza la scara mica si a serviciilor locale (alimentare
cu apa, canalizare, drumuri, podete,etc.) va determina cresterea gradului de
dezvoltare economica a teritoriului GAL Colinele Buzaului;

 Va determina imbunatatirea nivelui de trai si de confort prin: acces la apa,
canalizare, drumuri imbunatatite, amenajarea/reabilitarea de piete locale,
terenuri de joaca pentru copii, parculete, zone de agrement etc. - ceea ce va
determina cresterea atractivitatii zonei rurale, in special pentru tineri care astfel
vor avea un motiv in plus sa ramana in zona rurala;

 Va contribui la imbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau
modernizarea  sistemelor de supraveghere video  si a rețelelor de iluminat public.

 Va contribui la dezvoltarea si la creerea de noi firme in spatiul rural, deci la
imbunatatirea  mediului de afaceri din zona si indirect la mentinerea si creerea de
locuri de munca in localitatile din teritoriu;

Masura are in vedere obiective legate de mediu si clima pentru ca:
 Investitiile in alimentarea cu apa va creste calitatea apei potabile pentru populatia

rurala;
 Investitiile in reteaua de canalizare va reduce poluarea datorata deseurilor

menajere din gospodariile de la sate;



 Investitiile in reabilitarea drumurilor locale vor reduce cantitatea de praf ce se
ridica in aer cand sunt folosite drumuri nereabilitate.

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: -
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura M7/6B contribuie, prin tipurile de actiuni
sprijinite, la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în zonele rurale, care este cuprinsa in SDL. La realizarea Prioritatii
6 contribuie si masurile M4/6A, M5/6A, M6/6B si indirect M1/1C din SDL rezultand astfel ca
masura M7/6B este sinergetica cu masurile M4/6A, M5/6A, M6/6B si M1/1C.

2. Valoarea adaugata a masurii
 Cresterea ponderii populatiei rurale din teritoriul GAL Colinele Buzaului care are

acces la infrastructura de baza moderna - alimentare cu apa potabila, canalizare,
infrastructura rutiera, piete, etc;

 Dezvoltarea infrastructurii de baza la scara mica - alimentare cu apa, canalizare,
drumuri, podete,etc. - in teritoriul GAL Colinele Buzaului;

 Incurajarea dezvoltarii mediului de afaceri local contribuind astfel la mentinerea si
creerea de locuri de munca in localitatile din teritoriu;

 Imbunatatirea nivelului de trai si a atractivitatii zonei rurale, contribuind astfel la
stoparea depopularii satelor;

 Imbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu utilajele si
echipamentele necesare functionarii;

 Imbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea  sistemelor de
supraveghere video  si a rețelelor de iluminat public.

 Dezvoltarea economica a localitatilor prin crearea/amenajarea de piete locale unde
locuitorii isi pot comercializa produsele.

3. Trimiteri la alte acte legislative
 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015;
 Ghidul solicitantului pentru măsura 7.2 din PNDR 2014-2020.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:

 Autoritatile publice locale și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în
vigoare.

Beneficiari indirecti:
 Populatia din teritoriul GAL Colinele Buzaului.

5. Tipul de sprijin
 Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de beneficiar.
 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 Reg. (UE) 1305/2013.

6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin
OMADR nr. 295/2016.



Actiuni eligibile:
 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;
 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;
 Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;
 Înființarea/amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală

(parcuri, terenuri de joaca, piste de biciclete, terenuri de agrement, terenuri de
sport, etc.);

 Modernizarea, reabilitarea si dotarea caminelor culturale;
 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale

(piete, targuri, etc.);
 Înființarea și/sau extinderea si/sau modernizarea rețelei publice de iluminat;
 Inființarea și/sau modernizarea  sistemelor de supraveghere video;
 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor, masinilor necesare functionarii serviciilor

publice locale din cadrul primăriilor;
Actiuni neeligibile:

 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub
incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu;

 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac parte
din aglomerări sub 2.000 l.e.;

7. 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;
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute

prin sub-măsură;
 Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL Colinele Buzaului;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de
investiții;

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul

economic al acesteia;
 Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități

rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;
 Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master

Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;
 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul

Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru
soluția de funcționare;

 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod
obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.



8. Criterii de selectie
 Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite;
 Proiecte de investitii in infrastructura culturala;
 Proiecte de investitii in infrastructura de drumuri care asigura legatura cu

principalele cai rutiere (drumuri judetene,nationale) sau feroviare.
 Proiecte de investitii in infrastructura de agrement si de petrecere a timpului liber;
 Proiecte de investitii in realizarea/reabilitarea/modernizarea spatiilor de

comercializare a produselor (piete, targuri, etc.);
 Proiecte de investitii in infrastructura de alimentare cu apa sau in reteaua de

canalizare.
 Numarul de locuri de munca create;
 Proiecte care prevad investitii care contribuie la protectia mediului si combaterea

schimbarilor climatice.

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri nu va depasi 200.000
euro/proiect si va reprezenta:

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit;
 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții generatoare de venit cu

utilitate publică
 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții generatoare de venit
 de până la 100% în cazul proiectelor de apă/apă uzată, sub rezerva aplicării art.

61 din R (UE) nr. 1303/2013.

10. Indicatori de monitorizare
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite - 2.000 locuitori.


