Denumirea măsurii
Codul măsurii
Tipul măsurii

Incluziunea socială a minorităților
6.4
INVESTIȚII
x SERVICII

SPRIJIN
FORFETAR

1. DESCRIEREA GENERALA A MĂSURII
Justificare. Corelare cu Așa cum reiese și din analiza diagnostic și analiza SWOT a
analiza SWOT
teritoriului, populația minoritară care predomină în
teritoriu este cea de etnie romă. Strategiile de dezvoltare
economică și socială pentru perioada 2014-2020 a localităților
d i n teritoriul vizat nu au prevăzute acțiuni destinate
incluziunii romilor în societate cu scopul de a elimina
discrepanțele existente la nivel economic și social, între
această categorie reprezentativă a altor etnii și populația de
origine română. În acest context, este necesară dezvoltarea
unei măsuri care să vină în sprijinul comunității și al
minorităților cu scopul de a favoriza integrarea socială.
Obiective de dezvoltare iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
rurală
al
Reg(UE) economiilor și comunităţilor rurale, inclusiv crearea și
nr.1305/2013
menţinerea de locuri de muncă
Obiective specifice ale  Creșterea nivelului de integrare socială a minorităților;
măsurii
 Dezvoltarea serviciilor de asistență publică dedicată
minorităților;
 Creșterea numărului de persoane înregistrate cu forme
legale în evidențele primăriilor din teritoriu;
Contribuție prioritatea/ P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și
prioritățile prevazute la a
art.5, Reg (UE)
dezvoltării economice în zonele rurale
Corespondență obiective Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg (UE)
din
Reg(UE) nr.1305/2013 ART.14 este corect dpdv al acțiunilor eligibile
nr.1305/2013
Contribuție domeniu de 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rural
intervenție
Contribuție
la Inovație – acțiunile de susținere a integrării minorităților vor
obiectivele transversale iniția metode de animare și forme de manifestare adaptate
ale Reg(UE) nr 1305/2013 contextului și grupului căruia se adresează;
Complementaritate cu alte măsuri din SDL
Sinergia cu alte măsuri Măsura 6.4 este în sinergie cu Măsura 6.1, 6.2 și 6.3,
din SDL
contribuind la realizarea priorității 6
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Măsura contribuie la:
 creșterea capacității actorilor locali din mediul public și privat (non-profit) de a
elabora planuri de dezvoltare și integrare pentru comunitățile de minorități din
teriroriu ș i de a le aplica în scopul reducerii discrepanțelor economice și sociale
fata de populația majoritară;

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul infrastructurii sociale, sărăciei și incluziunii
sociale și minorități prevăzute în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
PNDR 2014-2020
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr.
215/2014, Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP TINTA)
a) UAT-urile din teritoriul parteneriatului;
b) ONG-urile care reprezintă interesele populației
Beneficiari
minoritare din teritoriul parteneriatului;
direcți
c) Parteneriate între entitățile menționate la punctele a)
și b);
Populația minoritară, agenții economici, comunitatea locală,
Beneficiari indirecți
adminstrația publică
5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013)
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant;
6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE și NEELIGIBILE
Cheltuieli pentru organizarea ș i derularea acțiunilor (aceste cheltuieli pot fi
externalizate, după caz), după cum urmează:
 cazare, masă și transport participanți, după caz;
 achiziția de materiale didactice și consumabile;
 închirierea de echipamente necesare;
 închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor;
 cheltuieli externalizate cu elaborarea materialelor de informare/mediere/
planificare (a planului de acțiune).
 Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare, mediere,
planificare (exemplu: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente
spațiului în care se desfășoară managementul de proiect acolo unde se justifică).
Cheltuieli neeligibile:
- costurile cu investițiile.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;
 Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute;
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice/
adiacente domeniului de vizat de proiect;
 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat pentru managementul
proiectului;
8. CRITERII DE SELECȚIE




Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului;
Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel național și instituții
sociale, în cadrul lansării propunerilor de proiecte;
Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea
tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă identificat la nivelul întregului
teritoriu vizat de parteneriat;

9. SUME (APLICABILE) și RATA SPRIJINULUI
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.
Valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 15.000 euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

