MĂSURA 8 (322 PNDR) – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”
Dezvoltarea economică şi socială durabilă a microregiunii Valea Mostiștei este indispensabil legată de
îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază.
(ii) Servicii pentru comunitatea rurală
Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată, în majoritatea comunelor este, de asemenea, una dintre
cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spaţiul rural (facilităţi culturale, recreaţionale,
de îngrijire a copiilor şi bătrânilor, servicii de transport public etc). În majoritatea comunelor şi satelor,
acestea sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri, aproape inexistente.
Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea
accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea
realizării unei dezvoltări durabile.
Obiectivele operaţionale ale acestei măsuri vizează:
rurală;
Pentru componenta b), acțiunile sprijinite vizează:
Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă
pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
(ex.primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de
târguri etc);
vorba de clădiri publice);
infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii,
bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
sportul public pentru comunitatea locală în zonele
unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru
comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de
autobuz;
Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi
etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului;
ferentă a aşezămintelor culturale, inclusiv prima
achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale
tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului.
De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv
costurile de instalare şi montaj.
Tipul de costuri acoperite
Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi susţinute şi costurile generale legate de
întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/
memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente
şi licenţe, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului iar pentru proiectele care nu prevăd
construcţii, în limita a 5%.

Criterii de eligibilitate:
realizat în spaţiul rural conform definiţiei din PNDR iar beneficiarul se
identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;
sau naţionale;
arul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;
necesitatea socio-economică a investiţiei;
ormitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apă) şi
legislaţia în vigoare cu privire la normele de siguranţă în transport/energie;
economic din partea operatorului regional acolo unde acesta există, fie un aviz din partea consiliului
judeţean prin care se dovedeşte şi conformitatea proiectului cu strategia regională/judeţeană de apă/apă
uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regăseşte în situaţiile mai sus menţionate, proiectul
va fi însoţit de angajamentul autorităţilor locale de a asigura gestionarea şi mentenanţa investiţiei;
ilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura
specifică locală;
perioadă de programare (2007-2013) ;
beneficiarii trebuie să prezinte lista cu semnături ale
locuitorilor, agenţilor economici şi instituţiilor publice care au depus la primărie adeziunea privind
necesitatea investiţiei şi angajamentul de racordare din surse proprii la reţeaua de
apă/canalizare/gaze/energie electrică sau acordul privind plata colectării deşeurilor;

Cheltuieli neeligibile:
i
nu sunt conforme cu normativele de proiectare;
proiectelor regionale finanţate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor regionale;
teren şi/sau de imobile;

din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la fermă şi
cele de exploataţie forestieră);
-T;
-hand (utilizate), cu excepţia celor care au ca obiectiv obţinerea
caracterului tradiţional autentic;

alte cheltuieli generate de simpla
înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de
către beneficiari, alţii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform art.71 (3), lit. a din
Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
APDRP;

ract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.
şi a studiilor de fezabilitate;
aje, instalaţii şi echipamente;
numele terţilor.
Beneficiari
conform legislaţiei naţionale în vigoare;
pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată;
Intensitatea sprijinului
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri va fi:
a) de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,
negeneratoare de profit,
Nr de
proiecte
prevăzute
3

Cost total
mediu (€)

62.668,6

Contribuţia
FEADR –
măsură (€)

Estimarea
costului total pe
măsură (€)
188.006

150.404,8

Contribuţie
publică naţională
(€)

Contribuţie
privată (€)

37.601,2

0

Criterii de selecţie locale
1. Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară;
2. Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă
sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată a perioadelor de secetă;
3. Proiectele de investiţii 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 concentraţie ridicată de nitraţi ce
afectează sănătatea populaţiei;
4. Proiecte de investiţii în infrastructura socială;
5. Proiecte inovative
6. Proiecte care includ acțiuni de protecția mediului
Indicatorii de realizare:
Indicator

Ținta 2011-2013

Îndeplinire criterii de selecție

Numărul de acțiuni sprijinite

3

-

Volumul total al investițiilor

188.006 euro

-

Investiții realizate de:
- Tineri sub 40 de ani
- Femei
- Forme asociative
Acțiuni pentru protecția mediului

-

-

1

30,00%

