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Măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
Dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural este indispensabil legată de
îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază.
Obiectivul acestei măsuri vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie,
asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale
din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru dezvoltarea teritoriului, protejarea
patrimoniului cultural și creșterea nivelului de trai al populației.
Din analiza teritoriului GAL Muntele Șes Bihor a rezultat un deficit în ceea ce priveşte
dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază în localităţiile din teritoriu.
Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul rural pentru
•
Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază;
•
Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază în special în domeniul sanitar
şi social pentru populaţia rurală;
•
Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.
- Programele guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii;
- Programele structurale care finanțează activități de dezvoltare a infrastructurii :
- Programul Operațional Regional;
- Programul Operațional Sectorial Transport;
- Programul Operațional Sectorial Mediu.
- Autorităţile publice şi asociaţiile acestora
- Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau adminstreză obiectivele
de patrimoniu cultural sau natural
- Microîntreprinderi
- ONG-uri
- Aşezăminte culturale şi instituţii de cult
- Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective
de patrimoniu cultural/natural de interes local.
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :
 de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
publica, negeneratoare de profit.
de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de
profit.
La selecție vor avea prioritate acele proiecte care:
1. Se adresează mai multor comune
2. Se adresează unor probleme de mediu
3. Promovează tradițiile și specificul local
4. Promovează acțiuni inovative
5. Creează locuri de muncă
6. Promoveazăspecificul local tradițional și cultural
7. Promovează parteneriatul.
Criterii de selecție PNDR:
1. Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiție similară - 5p
2. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau
județeană - 5p
3. Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat - 5p
4. Proiecte integrate de investiții - 5p
5. Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în localitatile rurale
între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care
nu sunt finantate din POS Mediu 5p
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Acțiuni eligibile

Indicatori
Realizare

6. Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura legatura cu
principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de
transport (feroviare si fluviale)- 10p
7. Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în zonele în care apa
este insuficienta sau în zonele care prezinta incidenta ridicata a perioadelor de
seceta-5 p
8. Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele în care
apa prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatica prezinta
o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei. 5p
9. Proiecte de investitii în infrastructura sociala 5p
10. Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a
mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material,
imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc) 25p
11. Proiecte care cuprind componente inovative și de mediu – 10 p
12. Proiecte care finanțează obiective accesibile și care pot să fie folosite de
întreaga populație a comunei – 15 p.
Punctaj minim : 30 de puncte.
 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreerepentru populaţia rurală
(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
 Reabilitare drumuri comunale
 Renovarea clădirilor publice (ex.primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii
pentruorganizarea de târguri etc);
 Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile
(în situaţia în care este vorba de clădiri publice);
 Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum
centrele de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
 Investitii în construcţia de gradiniţe noipentru copii, inclusiv dotarea acestora;
 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru
comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru
companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în
sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de
autobuz;
 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de dezăpezire,
întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea
serviciului;
 Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor
culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de
costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării
patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. De asemenea
vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware,
software, inclusiv costurile de instalare şi montaj.
 Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural
 Studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu
posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția
comunității;
 Achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului
cultural.
Indicator
Ținta
2007-2013
4
 Număr de comune sprijinite
1.000.000
 Volumul total al investiţiilor
euro
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Rezultat

Îmbunătățirea, reabilitarea și crearea de infrastructură rurală pe
teritoriul GAL Muntele Șes Bihor. Populaţia din mediul rural va
beneficia de infrastructură și servicii de bază îmbunătăţite.
Proiecte ce cuprind acțiuni inovative
Proiecte ce cuprind acțiuni de mediu

5 proiecte
implementate
5
5

Tabel financiar Măsura 322
Nr. de proiecte
prevăzute
6

Cost total
mediu
168.027 €

Contribuţia
Estimarea costului
FEADR –
total pe măsură
măsură
1.008.162 €

806.529,60 €

Contribuţia
publică
naţională
201.632,40 €

Contribuţia
privată
0€
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