ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL SIRET BARLAD EST JUDEȚ GALATI
Data 02.05.2018
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1
Tipul modificării

Numărul modificării
anul curent

solicitate2

în

Modificare simplă - conform pct.1
Modificare complexă - conform pct.2

1

Modificare legislativă - conform pct.3
II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

1. Modificare Fisa Masurii M7/6B „Infiintarea de furnizori de servicii sociale”
- modificare complexa, conform pct. 2, litera: b
a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Ca urmare a lansarii apelurilor de selectie pentru POCU 5.2, in urma discutiilor avute la
intalnirile organizate pentru masurile din SDL cu privire la componenta sociala, a fost
realizata o analiza a Fisei Masurii pentru componenta sociala pentru GAL Siret Barlad Est.
Tinand cont de conditiile de eligibilitate pentru a putea accesa finantari in cadrul POCU
5.2, se propune schimbarea tipului masurii din servicii in investitii, cu scopul de a asigura
prin PNDR componenta hard (de investitii), pentru a putea fi apoi operationalizata in
cadrul POCU. Se vor modifica in consecinta si conditiile de eligibilitate, actiuni eligibile si
neeligibile precum si valoarea maxima /proiect.
Se elimina complementaritatea cu Masura M2/1C – nefiind in concordanta cu Reg. UE
1305/2013.
b) Modificarea propusă
Modificarea propusa pentru Fisa Masurii M7/6B Infiintarea de furnizori de servicii
sociale :
Titlul masurii M7/6B Infiintarea de furnizori de servicii sociale

Infrastructura

sociala
Tipul măsurii
□ X INVESTIȚII
X SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
1
2

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.
numărul modificării solicitate în anul curent.

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Cod submasura 7.4 Servicii de baza si reinoirea
satelor in zonele rurale aliniatul (1), litera d din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M2/1C Formare profesionala in mediul
rural
2. Valoarea adăugată a măsurii
Acordarea de sprijin financiar in cadrul acestei masuri va contribui la rezolvarea
unor nevoi identificate in analiza diagnostic si anume - Dezvoltarea infrastructurii si
serviciilor sociale.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari directi
Entitati publice / Entitati private individual sau in parteneriat cu un furnizor
autorizat de servicii sociale
Beneficiari indirecti
Populatia locala inclusiv minoritatea roma aflata in risc de saracie, segregare sau
excluziune sociala.

Formatte

Formatte

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Actiuni eligibile:
✓ Actiuni pentru elaborarea studiilor de impact
✓ Actiuni pentru implementarea proiectului cum ar fi:
o Materiale de promovare si consumabile
o Inchiriere de echipamente necesare
o Inchiriere de spatii pentru sustinerea activitatilor de implementare
✓ Actiuni pentru intocmirea dosarului necesar acreditarii ca furnizor de servicii
sociale.
✓ Modernizarea, reabilitarea si dotarea cladirilor folosite pentru activitati in
domeniul asistentei sociale – Centre Multifunctionale
Actiuni neeligibile
✓ Actiuni cu investitiile
7. Condiții de eligibilitate
Solicitantul trebuie sa obtina autorizarea ca furnizor de servicii sociale pana la data
depunerii Cererii de Finantare
8. Criterii de selecție
•
•

Principiul gradului de acoperire a populatiei deservite.
Principiul prioritizarii tipului de investitie in functie de gradul de dezvoltare socio-
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style

•
•

economica a zonei determinat in baza Studiului privind stabilirea potentialului
socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de catre MADR.
Ponderea beneficiarilor indirecti in totalul populatiei.
Criteriile de selectie vor respecta prevederile art. 49 al Reg. UE nr. 1305/2013 in
ceea ce priveste tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor
financiare si vor fi stabilite si aprobate in cadrul parteneriatului.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu
va depasi :
5.000 euro/proiect 25.000 euro/proiect
10. Indicatori de monitorizare
Populatia neta care beneficiaza de servicii sociale.

c) Efectele estimate ale modificării
Modificarea propusa va avea ca efect respectarea principiilor de finantare prin PNDR a
componentei sociale si asigurarea eligibilitatii pentru POCU 5.2, precum si incadrarea
corecta a tuturor aspectelor privind masura, in Reg UE 1305/2013.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Prin modificarea Fisei Masurii M7/6B – Infiintare de furnizori de servicii sociale nu sunt
afectati indicatorii de monitorizare ai SDL

2. Modificarea Fisa Masurii M4/5C – Ferma verde
- modificare complexa, conform pct. 2, litera: b
a) Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea
Analizand modul de implementare a masurilor cuprinse in SDL GAL Siret Barlad Est, ca
urmare a monitorizarilor solicitate de catre AFIR privind incadrarea in masurile nationale,
a fost constatata o incadrare eronata a Masurii M4/5C in corespondenta cu articolul din Reg
UE 1305/2013.
Astfel se justifica o incadrare corecta a masurii cu respectarea articolului corespondent din
Reg UE 1305/2013.
Pentru a fi asigurat in continuare punctajul obtinut pentru complementaritate se introduce
un nou articol pentru conditiile de eligibilatate.

b) Modificarea propusă
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 a complementarității cu alte măsuri din SDL
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 cod submasura 4.3 Sprijin pentru investiții în
infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectoarelor agricol și a
celui forestier , aliniatul 1 litera a din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Complementaritate cu alte masuri – M2/1C Formare profesionala in mediul rural
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se va angaja ca va urma un curs specific organizat in cadrul masurii M2/1C.

c) Efectele estimate ale modificării
Prin copletarea incadrarii in articolul corespondent din Reg. UE 1305/2013 se va asigura
baza de evaluare corecta a proiectelor depuse atat de catre GAL, cat si de catre AFIR. Se
va asigura mentinerea puntajului privind complementaritatea.
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusa nu are impact asupra indicatorilor din SDL.

3. Modificarea Fisa Masurii M2/1C – Formare profesionala in mediul rural
- modificare complexa, conform pct. 2, litera: b
a)Motivele si/sau problemele de implementare care justifică modificarea
In urma modificarilor solicitate in ceea ce priveste complementaritatea, se propune
incadrarea corecta privind indicatorii de complementaritate cu noua propunere din actuala
anexa.
Analizand Reg. UE 1305/2013 se elimina un domeniu privind formarea, care nu este
eligibil.

b)Modificarea propusă
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 a complementarității cu alte măsuri din SDL
In cadrul analizei SWOT la nivelul populatiei se regasesc printre punctele tari- tineri cu
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potential care doresc sa demareze o afacere in domeniul agricol. Activitatea de formare
profesionala vizeaza organizarea unor cursuri de initiere in trei minim doua domenii de
interes:
- Legumicultura;
- Cresterea animalelor;
- Asistenti sociali.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Infiintarea de furnizori de servicii sociale
M4/5C Ferma verde

c)Efectele estimate ale modificării
Prin modificarea fisei masurii M2/1C se asigura incadrarea corecta a tipurilor de cursuri ce
pot fi organizate, precum si pastrarea punctajului privind complementaritatea.
d)Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL
Modificarea propusa nu are impact asupra indicatorilor din SDL.
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