
FIȘA MĂSURII  

Îmbunătăţirea infrastructurii și dezvoltarea societății civile  – M11/6B 

 

Tipul măsurii: 

 INVESTIȚII  

 

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: 

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru asociațiile societății civile care 

contribuie la îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației 

rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. 

Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea activităților culturale, sociale, de 

sport și de tineret, completând activitatea autorităților locale întreprinse în acest 

domeniu. Sprijinirea acestora, responsabilizarea lor în rezolvarea problemelor locale și în 

dezvoltarea comunității rurale sunt foarte importante în privința incluziunii sociale și a 

prevenirii depopulării zonelor rurale.  

Conform analizei SWOT problemele cheie cu care se confruntă spațiul rural cele mai 

importante sunt: slaba dezvoltare a serviciilor de bază culturale și sportive, dotarea 

neadecvată a ONG-urilor, ansamblurilor culturale și sportive. În cadrul organizațiilor 

societății civile trebuie menţionate asociaţiile cu caracter tradiţional, cum ar fi asociaţii 

folclorice, asociaţii ale fanfarelor, asociaţii de sport, asociaţii culturale, asociaţii 

comunitare şi pentru tineret. Aceste organizații sunt reprezentate aproape în fiecare 

localitate şi desfăşoară activităţi bine organizate. Acestea însoţesc evenimentele culturale 

și sportive organizate de comune sau chiar ele însăși organizează astfel de evenimente. 

Dezvoltarea infrastructurii culturale și sportive reprezintă o nevoie explicită din partea 

locuitorilor. Sprijinirea investițiilor în infrastructura de sport contribuie semnificativ la 

calitatea vieţii populaţiei în mediul rural. 

În privinţa situaţiilor de urgenţă s-a constatat că în zonă există unităţi ale pompierilor 

voluntari locali, care funcţionează în mod corespunzător nu numai în cadrul primăriilor, ci 

și în cadrul organizațiilor societății civile. Ele fiind prezente în localitate, în cazuri de 

situații de urgență pot ajunge și acționa foarte repede. Unitățile ale pompierilor voluntari 

locali, chiar dacă multe dintre ele au primit sprijin nerambursabil în perioada de 

programare anterioară, nu dispun de toate echipamentele de specialitate necesare, 

majoritatea celor existente sunt învechite şi uzate atât fizic, cât şi moral. Astfel este 

nevoie de asigurarea dotărilor şi echipamentelor necesare pentru funcţionarea optimă ale 

acestora. 

Organizațiile societății civile sunt motorul dezvoltării comunității rurale în colaborare cu 

autoritățile locale. Activitatea lor poate fi mai complementară în cazul în care activitatea 

acestor organizații pot fi incubate în centre de resurse ale societății civile. Incubarea 

organizațiilor societății civile poate induca dezvoltarea viabilă și sustenabilă în mediul 

rural. Nivelul de activitate al societății civile demonstrează faptul că populația locală are 

voința de a influența formarea propriilor condiții de viață. Implicarea ONG-urilor în 

dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice. 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală contribuie la obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiei și a comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 



de muncă, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea activităților 

organizațiilor societății civile. 

 

Obiectivele specifice ale măsurii  sunt: 

 consolidarea societății civile; 

 participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității; 

 implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a mediului rural; 

 crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea durabilă a comunității 

rurale; 

 creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii 

îmbunătățite. 

 

Măsura contribuie la prioritatea P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale prevăzute la art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 Inovare: 

Sprijinirea prin LEADER a activităților organizațiilor societății civile are caracter inovativ, 

aduce un impact economic, social și cultural în teritoriu. Prin incubarea organizațiilor 

societății civile în centrele de resurse, măsura contribuie și la consolidarea identităţii şi a 

profilului local și la evitarea intervențiilor punctuale. Incubarea acestor organizații dă 

posibilitatea de spori gradul de încredere dintre aceștia și autoritățile locale, organizarea 

acțiunilor în mod coerent și consolidarea societății civile din mediul rural. 

Funcționarea Comitetului de Consultanță Arhitecturală desemnat și contractat de GAL 

reprezintă un element inovativ prin care potențialii beneficiari, încă de la 

conceptualizarea proiectului, vor accesa consultanţă, oferită cu titlu gratuit.  

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Potențialii beneficiari sunt sprijiniți ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care 

conduc la eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin 

măsuri de eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse 

regenerabile reprezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră. În cadrul procesului de proiectare trebuie luate în considerare materialele care 

asigură impactul minim asupra mediului. 

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Măsura este complementară cu M9/6B Sprijinirea înființării centrelor comunitare 

multifuncționale. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura se poate aplica sinergic cu măsurile: 

 M5/6A Înființarea întreprinderilor neagricole; 

 M6/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole; 



 M7/6A Investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate; 

 M8/6B Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural; 

 M9/6B Sprijinirea înființării centrelor comunitare multifuncționale; 

 M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Sprijinirea organizațiilor societății civile și înființarea centrelor de resurse ale societății 

civile reprezintă o abordare integrată prin care organizațiile societăților civile pot induca 

dezvoltarea viabilă și sustenabilă a mediului rural.  

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare. 

 

Legislație Națională 

Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiarii direcți sunt: 

Entități private:  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 Instituții de cult conform legislației în vigoare. 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 populația locală. 

 

5. Tip de sprijin  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, în cazul proiectelor 

de investiții. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

În cadrul submăsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru: 

Investiții în active corporale: 

 Înființarea, dezvoltarea și dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale societății 

civile; 

 Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății civile; 

 Amenajarea și/sau dotarea spațiilor de agrement și de sport cu interes local; 

 Dotarea centrelor multifuncționale pentru asigurarea serviciilor sociale locale de bază 

realizate în parteneriat cu autoritățile publice locale; 

 Construirea, reabilitarea și/sau dotarea unităţilor pentru situaţii de urgenţă. 

  



Investiții în active necorporale: 

 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a 

activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru 

consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, 

vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 

prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla 

achiziție. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER ”Csík”; 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Consultarea prealabilă de către potențialii beneficiari la proiectele care includ 

construcții încă de la începerea elaborării acestora a Comitetului arhitecţilor 

desemnați și contractați de către GAL. 

 

8. Criterii de selecție: 

 Experiența relevantă în domeniu; 

 Proiecte realizate în parteneriat; 

 Proiecte de construcții, renovare, echipare cu soluții de energie regenerabilă; 

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

 Solicitanții care nu au mai beneficiat sprijin în cadrul acestei măsuri; 

 Centrul de resurse va deservi teritoriul LEADER în întregime. 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

Uniunii în materie de dezvoltare rurală.  

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 

Finanțarea maximă nerambursabilă a proiectelor de importanță locală este 10.000 

euro/proiect, respectiv 100.000 euro/proiect pentru realizarea centrelor de resurse, din 

totalul cheltuielilor eligibile. 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

 

Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele care intră sub incidența regulii de minimis 

conform Regulamentului UE nr. 1407/2013, ajutoarele de minimis pe perioadă de 3 ani 

fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 

Euro/beneficiar. 

 



10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoare țintă (2023) 

6B Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

150 

specific Cheltuieli publice totale (Euro) 230.800 

specific Număr de beneficiari sprijiniți 10 

 


