
 

M5/6B- Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, patrimoniu 

cultural si calitatea vietii  

Fundament in analiza SWOT: 

Puncte tari 

Teritoriu cu omogenitate geografică, sociala si 

culturala,  coerenţă şi continuitate teritorială 

Teritoriul este in totalitate Sit Natura  2000 

Compoziţie etnică mixta, convietuire 

armonioasa 

Patrimoniu natural de importanta mondiala 

Patrimoniu cultural material si imaterial de o 

valoare exceptionala 

Puncte slabe 

Acces dificil, grad extrem de izolare fata de  

zona continentala 

Infrastructura de baza deficitara sau  

Inexistenta  

Valorificarea turistica a patrimoniului natural 

nu aduce beneficii populatiei locale 

Starea avansata de degradare, lipsa de 

valorificare si promovare a patrimoniului 

cultural 

Oportunitati 

Valorificarea patrimoniului natural  al zonei prin 

integrarea in oferta culturala, gastronomica si de 

servicii turistice  

Valorificarea turistica a  multietnicitatii locale ca 

parte integranta a specificului local 

Valorificarea patrimoniului cultural in stransa 

conexiune cu patrimoniul natural al zonei,cu cu 

oferta agroturistica si cu serviciile conexe 

specifice mediului rural 

Amenintari / Riscuri 

Izolarea tot mai accentuata a teritoriului, in  

contextul saraciei extreme a populatiei si al 

lipsei alternativelor ocupationale 

Restrictii tot mai accentuate legate de statutul 

de rezervatie naturala al zonei. 

Pierderea caracterului multietnic armonios al 

teritoriului in condiitiile accentuarii  migratiei  

Lipsa de viziune a localnicilor / Autoritatilor fata 

de valorile patrimoniului cultural, in  contextul 

preponderentei unei culturi consumatoriste  

Viziune: Dezvoltarea micii infrastructuri rurale, a serviciilor locale  de baza, 

conservarea, promovarea  si valorificarea patrimoniului cultural local, respectiv 

cresterea calitatii vietii si a performantei de mediu a teritoriului 

Denumirea  si codul 

Măsurii 

M5/6B - Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale 

de baza, patrimoniu cultural si calitatea vietii  

Tipul Masurii Servicii, Investitii 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT:  Fara o infrastructura locala de desfacere a 

produselor locale nu este posibila dezvoltarea microeconomiei teritoriului, in conditiile in 

care transportul pe apa catre pietele de pe continent tripleaza pretul produselor. O alta 

necesitate a zonei este dotarea APL–urilor cu mijloace mobile de interventie in situatii de 

urgenta, in contextul in care intreaga zona este inundabila. De asemenea, patrimoniul 

cultural al zonei reprezinta, in stransa conexiune cu patrimoniul natural, cel mai important 

mijloc de promovare a teritoriului, atat din punct de vedere turistic cat si economic (prin 

creare de branduri locale bazate pe valorile patrimoniului local). Cresterea nivelului de 

educatie antreprenoriala in ce priveste ocupatiile cu potential de dezvoltare durabila, 

respectiv cresterea calitatii peisajului cultural local prin acoperirea cu stuf a cladirilor din 

zonele de interes turistic ale localitatilor valorificand, astfel, un material de constructie 

ecologic  specific zonei reprezinta, de asemenea, nevoi ale  teritoriului.  

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013 :  

(c) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.3. Prioritatea/Prioritatile la care Masura contribuie, cf. Reg(UE) 1305 / 2013: P 6 – 



Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare economica in zonele rurale 

1.4. Domeniul de interventie la care Masura contribuie, cf. Reg (UE) 1305 / 2013: 6B – 

Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale 

1.5. Articolul din Reg (UE) 1305 / 2013 caruia Masura ii corespunde: Art. 20 – Servicii de 

baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 

1.6. Obiective transversale ale Reg (UE)1305 / 2013 la care Masura contribuie: 

Mediu: În vederea dezvoltării durabile a comunităților, a asumării angajamentelor de mediu 

și a provocărilor privind schimbările climatice, subventiile acordate pentru cresterea 

performantei de mediu vor influenta pozitiv mediul natural din teritoriul GAL oamenii 

Deltei.  / Inovare: Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază este esenţial pentru 

dezvoltarea economică a zonei. O infrastructură îmbunătățită si un patrimoniu cultural 

valorificat inclusiv ca brand local pentru produse de marca permite afacerilor din mediul 

rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator.  

1.7.Obiectivele specific locale al Măsurii 

1.7.1. Imbunatatirea infrastructurii rurale de baza a teritoriului 

1.7.2. Crearea infrastructurii de desfacere a produselor agroalimentare si mestesugaresti 

1.7.3. Cresterea nivelului de siguranta al locuitorilor in situatii de urgenta 

1.7.4. Cresterea nivelului de educatie antreprenoriala a populatiei GAL,in special a tinerilor 

si femeilor,  in domeniul turismului rural durabil si in cel al gastronomiei locale traditionale  

1.7.5. Reabilitarea, conservarea si valorificarea turistica a patrimoniului cultural local 

1.7.6. Cresterea performantei de mediu  si a calitatii vietii pentru  locuintele traditionale  

din zonele de interes turistic  

1.8. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale): P1 – Imbunatatirea microeconomiei locale, prin 

contributia targurilor infiintate la crearea si dezvoltarea pietei locale de desfacere / P2 – 

Mentinerea populatiei tinere, apte de munca, in teritoriu, prin crearea – directa si indirecta,  

de locuri de munca, P3 – Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor rurale de baza, prin insesi 

obiectivele Masurii.   

1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL: M6/6A – Sprijin pentru activitati non 

agricole, prin crearea infrastructurii de targuri locale ca baza pentru desfacerea produselor 

mestesugaresti si a valorificarii patrimoniului cultural local ca premisa a unui turism de 

calitate / M1/2A – Sprijin pentru micii fermieri si M4/3A – Sprijin pentru infiintarea si 

dezvoltarea de structuri asociative, prin crearea  de targuri locale ca baza pentru 

desfacerea produselor locale  M2/3A - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la 

schemele de calitate si  M3/3A – Sprijin pentru activitatile de informare desfasurate in 

cadrul schemelor de calitate, prin potentialul pe care conservarea si valorificarea 

patrimoniului cultural local il are in marketarea /  crearea de brand pentru produsele 

certificate  

1.10. Sinergie cu alte Masuri din SDL: M7/6B, prin valoarea adaugata a promovarii 

patrimoniului cultural al minoritatilor etnice. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Pe langa faptul ca va contribui la dezvoltarea micii infrastructuri rurale in scopul  cresterii 
calitatii vietii locuitorilor, Masura va crea, totdata, premisa implementarii cu succes a altor 
prioritati din SDL GAL Oamenii Deltei, conform descrierii sinergiei si compementaritatii cu 
alte Masuri din SDL (1.9. si 1.10) : Imbunatatirea microeconomiei locale, prin crearea 
infrastructurii de targuri locale ca piata de desfacere pentru produsele agroalimentare si 
mestesugaresti, respectiv prin conservarea si valorificarea patrimoniului cultural material si 
imaterial local, ca baza pentru turismul durabil, de calitate, etc.  



3. Trimiteri la alte acte legislative 

Directiva 2000/60/CE / R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis./ R(UE) 1303/2013 
de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC și FEPAM și de abrogare a R (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului / R (UE) 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 /Legea 215/2001 
a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare; / 
H.G.  26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari direcţi 
- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
- Organizatiile neguvernamentale legal constituite cf.H.G. 26 / 2000 
- Unitati de cult constituite conform legislatiei in vigoare 
4.2. Beneficiarii indirecţi : 4.2.1. Operatorii economici din domenii conexe – turism, 
comerţ, etc.; 4.2.2. Autorităţile publice locale – prin creşterea încasărilor realizate la 
bugetul local. 4.2.3. Turistii  

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv  

6.Tipuri de acţiuni eligibile  

6.1. Investitii in infrastructura rurala la scara mica:  6.1.1. Investitii in infrastructura de 
tip targ traditional, pentru valorificarea produselor traditionale gastronomice si 
mestesugaresti, precum si a folclorului traditional, si a facilitatilor de agrement destinate 
populatiei locale si turistilor, conform Articolului 20, punctul (1), litera (d), din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 / 6.1.2. Investitii in extinderea / modernizarea retelelor de canalizare si 
alimentare cu apa, conform Directivei 91/271/CEE. / 6.1.3. Investitii in infrastructura de 
tip teren de sport multifunctional. 
6.2. Investitii in servicii locale de baza: 6.2.1. Investitii in Centre de educatie turistica 
(ex: centru de educatie eco turistica cu  facilitati de cazare si bucatarie comunitara in 
cadrul careia localnicii sa poata realiza produse traditionale). /6.2.2. Dotari ISU (mijloace 
mobile de interventie)/6.2.3. Investitii in infrastructura de tip dispensar medical  
6.3. Investitii asociate cu projejarea patrimoniului cultural:  

6.3.1. Patrimoniu cultural material (investitii in active corporale si necorporale): 

6.3.1.1. Investitii in amenajarea / reabilitarea / modernizarea/ extinderea / dotarea  de 

muzee locale  ale comunitatilor (ex: fosta moara din localitatea  Chilia Veche ) 

6.3.1.2. Reabilitarea de asezaminte monahale, in conformitate cu peisajul cultural local 

6.3.2. Patrimoniu cultural imaterial: 6.3.2.1. Studii si cercetari in scopul identificarii 

traseelor turistice locale care pot  prelungi durata sejurului turistic in comunitatile rurale 

din GAL (ex: identificare puncte de interes turistic –harti ale traseelor turistice integrate in 

harti ale  teritoriului – solutii de promovare), alte studii si cercetari privind patrimoniul 

cultural local 

Cheltuieli neeligibile specifice: Contribuția în natură; Costuri privind închirierea de mașini, 

utilaje, instalații și echipamente; Costuri operaționale inclusiv întreținere și chirie 

7. Conditii de eligibilitate 

7.1. Conditii de eligibilitate valabile pentru toate tipurile de investitii: 

7.1.1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

7.1.2. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

7.1.3.  Investiția să se realizeze în spațiul rural al GAL Oamenii Deltei  

7.1.4. Investiția trebuie să fie în corelare cu strategiile de dezvoltare aferente zonei GAL. 



7.2. Conditii de eligibilitate specifice pentru infrastructura rurala la scara mica, inclusiv 

investitii in infrastructura de apa / apa uzata :  

7.2.1. Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe 

o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

7.2.3. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

7.2.4. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic  

7.2.5. Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul 

Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea și conformitatea sistemului  

7.3. Conditii de eligibilitate pentru servicii locale de baza:  

7.3.1. Investiția in centre de educatie turistica  trebuie să demonstreze necesitatea, 

oportunitatea și potențialul pentru cresterea nivelului de educatie al locuitorilor GAL  in ce 

priveste antreprenoriatul turistic, respectiv cresterea gradului de siguranta al acestora.  

7.3.2. Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe 

o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

7.3.3. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General, in cazul proiectelor care 

presupun lucrari de constructii.  

7.4. Conditii de eligibilitate pentru investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural:  

7.4.1. Investitii aferente patrimoniului cultural material:  

7.4.1.1. Cladirea / instalatia care face obiectul investitiei trebuie sa faca parte din 

patrimoniul cultural national / clasa B si / sau sa corespunda peisajului cultural local.  

7.4.1.2. Introducerea investiției în circuitul turistic, la finalizarea acesteia; 

7.4.1.3. Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei 

pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 

7.4.2. Investitii aferente patrimoniului cultural imaterial:  

7.4.2.1. Investitia in active necorporale trebuie sa contribuie atat la promovarea 

patrimoniului cultural imaterial local cat si – indirect – la dezvoltarea economica si sociala a 

teritoriului (ex.: prin crearea unei baze de informatii utile in crearea de branduri locale, 

harti culturale ale localitatilor care sa poata genera trasee turistice specifice, etc. )  

8. Criterii de selecţie 

8.1. Criterii specifice pentru investițiile în infrastructura rurala la scara mica,  inclusiv 
investitii in infrastructura de apa / apa uzata :  
8.1.1. Investiții care contribuie la dezvoltarea microeconomiei locale. 
8.1.2. Investiții care contribuie la cresterea calitatii vietii locuitorilor. 
8.2. Criterii specifice pentru servicii locale de baza 
8.2.1. Investitii care contribuie la cresterea nivelului de educatie al locuitorilor GAL  in ce 
priveste antreprenoriatul turistic. 
8.2.2. Investitii care contribuie la cresterea gradului de siguranta al locuitorilor GAL.  
8.3. Criterii specifice pentru investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 
8.3.1. Investiii cu potențial turistic, în sensul prioritizării proiectelor cu potențial in ce 
priveste  dezvoltarea turistica a zonei; 
8.3.2. Investitii care valorifica patrimoniul cultural imaterial local – folcloric si gastronomic 
8.3.3. Investitii cu valoare culturala locala, in sensul concordantei acestora cu ansamblul 
peisajului cultural traditional. 
  

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare: proiectele sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare de venit. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite 

efectiv; Plata în avans, cu constituire garanție bancara echivalenta procentului de 100% din 

valoarea avansului, conf. art. 45(4) și 63 / R(UE) 1305/2013. Sprijinul public nerambursabil 



acordat va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de 

venit  

Valoarea maxima eligibila a finantarii pentru tipurile de actiuni eligibile de la subpunctele 

6.3.1.1.- Investitii in amenajarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea de muzee 

locale ale comunitatilor, ca de exemplu fosta moara din Chilia Veche, muzee locale, si 

6.1.1.Investitii in infrastructura de tip targ traditional, pentru valorificarea produselor 

traditionale gastronomice si mestesugaresti, precum si a folclorului traditional, si a 

facilitatilor de agrement destinate populatiei locale si turistilor, conform Articolului 20, 

punctul (1), litera (d), din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 este de: 200.000 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

10.1. Numarul de investitii: 4 / /10.3. Numarul de locuri de munca create 0 

11. Caracterul inovativ al Masurii: 

Investitiile in active corporale si necorporale eligibile in cadrul Masurii sunt menite sa 

sustina toate celelalte investitii eligibile in cadrul SDL Oamenii Deltei:  

- Desfacerea produselor agroalimentare si mestesugaresti prin crearea de targuri locale , 

respectiv dezvoltarea turismului durabil prin valorificarea patrimoniului cultural rural ca 

parte a ofertei turistice (rezultat al implementarii Masurilor M1/2A, M4/3A , M6/6A ) 

- Oferirea de suport pentru crearea de branduri locale prin valorificarea patrimoniului 

cultural imaterial al teritoriului (cu aplicabilitate in cadrul M2/3A – Sprijin pentru 

participarea pentru prima data la schemele de calitate si M3/3A – Sprijin pentru activitatile 

de informare si promovare desfasurate in cadrul schemelor de calitate) 

12. Bugetul alocat Masurii:  736.475 euro 

 


