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MĂSURA M8/6B 

SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULATIEI DIN MEDIUL RURAL LA INFORMARE – 
REALIZAREA UNUI CENTRU PENTRU SERVICII SUPORT 

FIȘA MĂSURII 
 
Codul măsurii -  Măsura M8/6B 
Tipul măsurii:     »     INVESTIȚII 
                                      SERVICII  
                                      SPRIJIN FORFETAR   
 
 

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  
 
 
 
 
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 
Conform analizei SWOT, pentru a răspunde nevoilor  identificate la nivelul teritoriului, pentru noua 
perioadă de programare 2014-2020 se are în vedere  reducerea discrepanțelor dintre mediile urban 
și rural în domeniul accesului la informație pentru populația din mediul rural. 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile de generaţie nouă au un rol esential în introducerea si 
prelucarea de informaţii în toate procesele economice, sociale, de mediu, sanatate, educationale 
şi culturale, cu impact pozitiv atat asupra dezvoltarii comunitatii cat si a individului.  
Analiza diagnostic a teritoriului GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea subliniază accesul limitat al 
cetățenilor din mediul rural la informatii despre agricultura si zootehnie, despre antreprenoriat, 
acivitati non-agricole, locuri de munca cat si  la servicii publice electronice și la servicii on-line în 
domeniul,  social, cultural și educațional.  
Scopul de bază este crearea uni centru care sa ofere servcii suport  care să includă accesul tuturor 
cetăţenilor la informatie in timp util, prin creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii 
informaţionale, creşterea eficienţei operaţionale prin utilizarea adecvată a tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţionale, cu consecinte directe asupra  creşterii competitivităţii la nivelul 
mediului de afaceri din toate domeniile dezvoltarii rurale, a nivelului de trai si confort al 
cetateanului. 
 In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru realizarea unei infrastructuri care sa 
ofere servicii suport populatiei din mediul rural la nivelul unei microregiuni. 

mailto:tinutulvieisivinului@gmail.com
http://www.tinutulvieisivinului.ro/


 
 

    
 

 

                 Fișa Măsurii M8/6B:,, SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULATIEI DIN MEDIUL RURAL LA INFORMARE – 
REALIZAREA UNUI CENTRU PENTRU SERVICII SUPORT” 

                        Grupul de Acţiune Locală Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
                        Adresa: Focșani, Str. Slt. Erou Ghe. Potop nr. 7 , jud. Vrancea 
                        Telefon/fax: 0337/401.590 
                        e-mail : tinutulvieisivinului@gmail.com 
                        http://www.tinutulvieisivinului.ro 

 

Beneficiarul infrastructurii va fi o entitate juridica (IMM, ONG) care va realiza administrarea unei 
cladiri care va asigura spatii de desfasurare a unor servicii suport pentru populatia rurala. 
Beneficiarul infrastructurii nu poate fi singurul beneficiar al acesteia. 
Structura de sprijin va asigura spatii de birouri pentru servicii destinate populatiei rurale cum ar fi: 
servcii de consiliere in domeniul agricol;servcii de creditare; servicii de consultanta in elaborarea si 
implementare de proiecte ; servicii de proiectare; servicii de contabilitate; servicii juridice; servicii 
in domeniul asigurarii; servcii on-line de tipul: e-guvernare,e-booking,e-learning,e-comert,e-
promovare, bursa de locuri de munca locale, de terenuri etc. 
Serviciile on-line vor putea fi furnizate atat de administratorul caldirii cat si de locatari. 
Locatarii vor fi din domeniile de servicii vizate. 
Infrastructura va asigura si un spatiu comun de secretariat in care se vor asigura servicii comune de 
secretariat atat firmelor gazduite cat si altor persoane din exterior cat si o sala de conferinte 
pentru desafsurarea unor activitati comune, sau de grup. 
 
 
Legatura masurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi menţionate 
în Capitolul I din SDL, sunt: N1:Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii 
nivelului de trai al acesteia; N3 Creșterea atractivității  zonei pentru tineri și reducerea migrației 
acestora către zonele urbane, sau zone ofertante din punctul de vedere al oportunităților de 
dezvoltare și integrare socio-economică, N11 Modernizarea infrastructurii de bază, îmbunătățirea 
siguranței publice și a comunicării instituționale, crearea/modernizarea infrastructurii de agrement 
și recreere; N12 Diversificarea și specializarea serviciilor sociale și creșterea implicării actorilor 
sociali în infrastructura socială;N13 Creșterea accesului populației la informare, la serviciile 
sociale, culturale și educaționale; N15 Conștientizarea și informarea populației asupra mediului și 
necesitatea adaptării la schimbările climatice. 
 
1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală (conform Reg.(UE)1305/2013, art.4): 
     a ) favorizarea competititvitatii agriculturii ; 

b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice ; 
c) obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 

rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca; 
 
1.3.Obiectivul specific al măsurii : 
Realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate populatiei rurale. 
 
1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
Măsura contribuie la prioritatea: P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013. 
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1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg.(UE) nr.1305/2013 Servicii de bază și 
reînnoirea satelor în zonele rurale: 

(b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară 
mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;  
(d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației 
rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente și (e) investiții de uz 
public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară 
mică din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
f) studii si investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si 
natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu aspectele 
socioeconomice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica; 
g) investitii orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a a altor institutii 
aflate in interiorul sau apropierea asezarilor rurale, in scopul imbunatatitii calitatii vietii sau al 
cresterii performantei de mediu a asezarii respective; 
 
1.6 Contribuţia la domeniul de intervenţie: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, 
prevăzut la art. 5, Reg.1305/2013.  
  
 
 
1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013. 
Mediu și clima 
În vederea dezvoltării durabile a comunităţilor din teritoriul GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea în 
sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu şi a provocărilor privind 
schimbările climatice, măsura îşi propune finanţarea de acţiuni  care își propun utilizarea  energiei 
din surse regenerabile și  precum și economisirea energiei în scopul protejării mediului. 
Inovare  
Măsura prevede sprijinirea unor acțiuni inovative prin crearea unor centre care să ofere susținere 
pentru accesul tuturor cetăţenilor la servicii și informații prin: 

• Susținerea instalării și menținerii furnizorilor de servicii în mediul rural și mic urban 
• creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii informaţionale 
• creşterea eficienței și competitivităţii la nivelul mediului de afaceri din toate domeniile 

dezvoltării rurale 
• ameliorarea mediului economic local în special pentru dezvoltarea inițiativelor agriculturii 

mici și mijlocii, a producătorilor mici, a tinerilor antreprenori etc. 
 
 
 
 
 
 

mailto:tinutulvieisivinului@gmail.com
http://www.tinutulvieisivinului.ro/


 
 

    
 

 

                 Fișa Măsurii M8/6B:,, SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULATIEI DIN MEDIUL RURAL LA INFORMARE – 
REALIZAREA UNUI CENTRU PENTRU SERVICII SUPORT” 

                        Grupul de Acţiune Locală Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
                        Adresa: Focșani, Str. Slt. Erou Ghe. Potop nr. 7 , jud. Vrancea 
                        Telefon/fax: 0337/401.590 
                        e-mail : tinutulvieisivinului@gmail.com 
                        http://www.tinutulvieisivinului.ro 

 

1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL 
Măsura M8/6B este complementară cu ale măsurile prevăzute în SDL, astfel măsura M8/6B se 

adresează beneficiarilor direcți/indirecți ( în calitate de beneficiar final ) pe măsurile M1/2,  
M2/2B, M3/6A, , M5/6B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.  
 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL  
Prin SDL se propun 6 măsuri care contribuie la atingerea prioritatii P6 (M3/6A, M4/6B, M5/6B, 
M6/6B, M8/6B, M9/1A ). 
 
 
2 .Valoarea adăugată a măsurii 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL; 
- cresterea nivelului de informare a populatiei;  
- Dezvoltarea societății civile; 
- îmbunătăţirea infrastructurii rurale crează premizele de dezvoltare a activităţilor    economice 
din teritoriul GAL; 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- promovarea identităţii rurale a teritoriului; 
- crearea de noi locuri de muncă 
- imbunătăţirea competenţelor digitale şi sporirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul , e-guvernare, e-educaţie, e- incluziune, e-sănătate şi e-cultură 
-creşterea eficienţei interne a actului administrativ. 
 
 
3 .Trimiteri la alte acte legislative 
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013 – art 20, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014 
Regulamentul (UE) nr.1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul (UE) nr.1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul (UE) nr.1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Legislație NaționalăLegislație Națională 
OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare 
 
 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
4.1 Beneficiarii directi  
Beneficiari direcți ( în calitate de beneficiar final ) pe măsurile M1/2,  M2/2B, M3/6A, , M5/6B din 
cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.  
Orice entitate juridica privată legal constituită 
ONG-uri definite conform legislației în vigoare  
Întreprineri sociale  
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4.2 Beneficiarii indirecţi  
Beneficiari indirecți ( în calitate de beneficiar final ) pe măsurile M1/2,  M2/2B, M3/6A, , M5/6B din 
cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.  
Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale 
Populația locală 
ONG-uri din teritoriu 

 

5.Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 
100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45 (4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013 
 
 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
- înființarea, modernizarea și/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale; 
- constructia, extinderea, modernizarea unei infrastructuri de servicii suport destinate populatiei 
rurale 
- achizitia de echipamente IT 
- achizitia de soft, brevete, marci, drepuri de autor 
- dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltarii rurale (administratie, educatie, 
mediu, social, economic, cultural etc). 
 
6.1 Acțiuni neeligibile  
Actiuni neeligibile: 
-dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 
pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 
-taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislației naționale privind TVA-ul; 
- alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013. 
- achiziţia de clădiri şi construcția și modernizarea locuinței; 
- achizitia de echipamente second-hand 
Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr.226 din 2 aprilie 2015 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat. 
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7. Condiţii de eligibilitate 
- actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL  
- solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 
- solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
-investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală/judeteana/regională 
aprobată. 
 
 
8. Criterii de selecție  
Numarul si utilitatea serviciilor oferite 
Cresterea numarului locurilor de munca 
Proiecte cu impact la nivelul teritoriului GAL;  
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 
Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri; 
Se vor prioritiza proiectele a căror beneficiari direcți/indirecți, au beneficiat sau vor beneficia de 
finanțare direct sau indirect ( în calitate de beneficiar final ) pe măsurile M1/2,  M2/2B, M3/6A, , 
M5/6B din cadrul SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.  
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile 
art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 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 şi rata sprijinului 
Intensitatatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 
• Pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 
• Pentru operatiunile generatoare de venit: 90% 

Sprijinul public nerambursabil va fi de maxim 100.000 euro.  
 
 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri imbunătățite – 40.000 
Numărul acțiunilor/operațiunilor care beneficiază de sprijin – 1  
Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite - 1 
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