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M5/6B. Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale  

 

 

  Tipul măsurii :    INVESTITII          

     SERVICII 

 

    SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

Problemelor minoritatilor din teritoriul GAL sunt: sărăcia, lipsa educaţiei, probleme 

de sănătate, lipsa actelor de identitate, lipsa locuinţelor, şomajul şi discriminarea. 

Bineînţeles că sunt şi probleme care pot fi de ordin psihologic, care amplificate pot 

ajunge la extreme, generând astfel, la început comportamente deviante, ulterior 

infracţiuni 

Monoritarii  au nevoie de sprijin pentru a se integra în societate şi nu numai ei, ci şi 

ceilalţi cetăţeni, care datorită unor probleme legate de supravieţuire ajung să 

beneficieze de ajutor din partea statului devenind astfel dependenţi de sistem. 

Pentru a putea rezolva situaţia în care aceste familii se află, avem nevoie ca sa-i 

incurajăm să–și înscrie copiii intr-un sistem de invatamant . Avand copiii invatati, 

acest lucru poate contribui la dezvoltarea locala , deoarece va creste nivelul de 

calificare si se va reduce numarul de persoane care vor beneficia de ajutor social 

 Caracterul inovator este legat de faptul că se vor folosi materiale elaborate de 

către persoane din cadrul comunității, persoane care sunt familiarizate cu problemele 

acestora, diminuând la minim efectele negative ale unor eventuale bariere de 

comunicare. 

 Caracterul integrat al măsurii se materializează prin faptul că, succesul proiectelor 

ce se vor depune pe această măsură pot să genereze în viitor alte proiecte, având în 

vedere că în special în cadrul minorității rrome nivelul scăzut de educație este una dintre 

cauzele sărăciei.  

 

Obiectivele de dezvoltare rurală : obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă și favorizarea competitivității agriculturii 

Obiectivele specifice ale măsurii : 

- incurajarea minoritatilor si implicit si a minoritatii rome pentru a-si 

continua studiile sau alte masuri de promovare a incluziunii sociale 

Măsura contribuie la următoarea prioritate: - P6  Promovarea incluziunii sociale, 

reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale 

Măsura contribuie obiectivelor art 14  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Sprijin pentru 

activitati demonstrative si actiuni de informare” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție  :  6 B„Incurajarea dezvoltarii locale în 

zonele rurale” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume :  
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- Nu este cazul  

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : 

   ( M1/ 6B) . Îmbunătătirea competitivitătii zonei  GAL  prin investitii, în vederea 

îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a 

descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi,prin realizarea unei infrastructuri 

educationale moderne, astfel incat copii sa participe la activitatile de educatie 

 Sinergia cu alte masuri din SDL      

         ( M2/ 6A) . Infiintarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și 

servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL 

 ( M4/ 6 A) . Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE 

ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Această măsură dorește să își aducă aportul la reducerea abandonului scolar pentru 

copii din randul minoritatilor, incurajarea continuarii studiilor sau la promovarea altor 

actiuni de crestere a incluziunii sociale, urmand a fi informate obligatoriu cel putin 100 de 

persoane. 

Prevenirea abandonului școlar în rândul minorităților sărace reprezintă un deziderat al 

tuturor comunităților, aceasta reprezentând o premiză pentru creșterea gradului de 

cultură al locuitorilor. 

   

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;- 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 

17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR); 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere 

în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de 

rasă sau origine etnică;  

 Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de 

creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 

încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

  Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă 
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socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

Guvernului 

 Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate 

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă)  

- Beneficiari directi- ONG, Asociatii, Societati comerciale, care au domeniul de 

activitate in conformitate cu tipul actiunii eligibile  

Beneficiari indirecti 

- persoanele aparținând minorităților locale  

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platile efectiv 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

a. Acțiuni eligibile 

- Activitati de consiliere si suport - pentru indrumarea minoritatilor aflate in impas  –

pentru un numar minim de 100 persoane  

- Cheltuielile eligibile sunt:  

-  - realizarea, editarea  si distribuirea de materiale de promovare 

-  - achizitionarea si distribuirea de mape care sa cuprinda cel putin urmatoarele ( 

caiete, creioane, pixuri) 

-  - alte materiale si obiecte care sunt in stransa legatura cu obiectivul 

principal si secundar. 

- alte cheltuieli necesare indeplinirii scopului proiectului, in stransa legatura 

cu obiectivul principal si secundar 

b. Acțiuni neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt 

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului 

cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 

/ 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 

  cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile;  

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 

leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, 

cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; 

  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 

2013 și anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi 

acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru 

comisioanele de garantare; b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri 

construite; c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 

poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor 

specifice pentru instrumente financiare. 

 toate codurile CAEN si obiectele de activitate  care nu fac parte din categoria de 

activități eligibile 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 
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- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi 

- Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile sau domeniile de activiate 

8. Criterii de selecție 

-  Relevanta proiectului pentru măsură si strategie, abordarea de jos în sus  -55 puncte 

-  Numarul de persoane informate  –max 30 puncte, 15 puncte/ 100 persoane informate  

- Organizatiile sa aiba experienta în astfel de activitati- 15 puncte 

9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

Valoarea sumei neramburasbila/ proiect  2000 euro. 

Intensitatea sprijinului : 

-  100% nerambursabil  

    Suma alocată- Pentru această masură se vor aloca 2000 de euro 

 

     10.Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Canitate indicator 

Numar investitii Minim 1  proiect 

Populatia neta care beneficiza de 

servicii  

Minim 100 persoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


