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Beneficiari indirecți:
- întreaga populație din teritoriu;
- întreprinderile de la nivelul teritoriului;
- potențialii investitori;
- turiștii atrași în teritoriu.
5. Tip de sprijin

§ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
§ Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 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
Acțiuni eligibile:

§ Renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru
organizarea de târguri etc.;

§ Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de urgență,
deszăpezire, întreţinere drumuri, spaţii verzi, servicii sociale etc.);

§ Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara
incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza
tehnică o recomandă;

§ Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul
cultural imobil de interes local de clasă B;

§ Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale, inclusiv prima
achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare și
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 costuril
de instalare și montaj.

Acțiuni neeligibile:
§ Contribuția în natură;
§ Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
§ Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie;
§ Cheltuieli neeligibile generale conform Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.

7. Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
sub-măsură;
- Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul
Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA;
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia;
- 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;



GGGrrruuupppuuulll dddeee AAAcccțțțiiiuuunnneee LLLooocccaaalllăăă
CCCÂÂÂMMMPPPIIIAAA GGGĂĂĂVVVAAANNNUUU BBBUUURRRDDDEEEAAA [STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ]

FFFiiișșșaaa MMMăăăsssuuurrriiiiii MMM333...444... |

8. Criterii de selecție
1. Principiul prioritizării tipului de investiții în funcție de necesitățile locale.
2. Principiul gradului de acoperire a populației deservite.
3. Principiul creșterii gradului de cooperare în teritoriu prin proiecte realizate în
parteneriat.
4. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin măsuri de îmbunătățire a calității
mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de:
- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică
negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri;
- 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate
de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și
infrastructura de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro.
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro si maxim 100.000
euro.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit pana la 100%.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a
3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de
200.000 Euro/ beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
- Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite-
1500.
- Numărul de comune sprijinite – 5.
Cheltuielile totale pentru măsura M3.4. sunt în cuantum de 588.469 904.132,92 euro.


