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ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ EREMIA 

GRIGORESCU 1863 GALAŢI 

 
M06/6A– Infiintarea si dezvoltarea de afaceri private suport 

pentru infrastructura publica  
Tipul măsurii:  
☒INVESTIȚII  
☒SERVICII  
 

Descrierea generală a măsurii 

Măsura  M06/6A Infiintarea si dezvoltarea de afaceri private suport pentru 

infrastructura publica are ca principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul 

GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, prin acoperirea activităților relevante și necesare 

pe teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI. 

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului pe anumite 

domenii  ale economiei de bază, în teritoriu s-au înregistrat nevoi și inițiative conexe în 

ceea ce privește dezvoltarea mediului de afaceri privat. Astfel, această măsură intervine 

asupra acestei nevoi, într-o manieră prin care sprijină dezvoltarea mediului de afaceri ca 

suport pentru infrastructura publică.  

Obiectiv de dezvoltare rurală „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din 

Regulamentul1305 din 2013, art. 4, lit. (c) 

Obiectivul specific al măsurii este Diversificarea activităților economice prin 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate. 

Măsura contribuie la  prioritatea 6, domeniul de Intervenție 6A 

Obiective transversale 

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

Inovare  

Măsura contribuie la inovare la nivel local prin dezvoltarea afacerilor suport menite 

sa sprijine infrastructura publica si diversificarea serviciilor pentru populatia de pe raza 

teritoriului Grupului de Actiune Locala EG 1863 Galati.Astfel, avand in vedere limitarile 

financiare ale autoritatilor publice locale, se ofera sansa ca mediul de afaceri privat, in 

parteneriatcu organizatiile publice sa dezvolte infrastructura publica.  

Protecția mediului 

Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin promovarea de actiuni menite 

sa diminueaza cat mai mult posibil impactul negativ asupra medilui inconjurator, respectiv 

a tehnicilor si tehnologiilor folosite atat pe parcursul implementarii proiectului, cat mai 

ales dupa finalizare, care nu impacteaza negativ asupra mediului. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

 

Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dovedita de impactul pozitiv pe care proiectele 

ce urmeaza a fi finantate il vor avea asupra cresterii calitatii vietii populatiei, precum si a 

diversificarii serviciilor socio-educative,printre altele, asupra carora sunt focusate 

proiectele. 

Trimiteri la alte acte legislative  
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• Reg. (UE) nr. 1303/2013de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 

și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

• Reg. (UE) nr. 1305/2013privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1698/2005 al Consiliul 

• Reg. (UE) nr. 1407/2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 

• Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare 

• Legea 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare 

• O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare 

• Alte prevederi legale cu impact asupra masurii 

 

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 Beneficiari direcți 

-Societati comerciale  

-Asociatii profesionale 

-Persoane fizice autorizate 

-Persoane fizice  care pana la data semnarii contractului de finantare vor capata 

personalitate juridica 

-ONG-uri cu domeniu de activitate relevant pentru actiunile propuse a fi finantate 

Beneficiari indirecți 

Autoritatile locale 

Grupurile vulnerabile 

Mediul de afaceri local 

 

Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv; 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul si nu 

va depăși 60.000 euro 

 

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Acțiuni eligibile 

-dotarea/modernizarea de spatii destinate desfasurarii de activitati sociale si educative 

-autorizarea serviciilor educative/sociale care fac obiectul proiectului 

-organizarea de actiuni educativ –recreative 

 -dotarea/modernizarea creselor 

 - realizarea de laboratare de studiu tematic (IT, limbi straine, etc) 
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Actiuni neeligibile 

-achizitia de echipamente second hand 

 -achizitia de teren/cladiri 

-actiuni care vizeaza infrastructura publica manageriata in totalitate de institutiile publice 

 

Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

-Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor  

-Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare,dupa caz 

-Solicitantul isi desfasoara activitatea pe teritoriului GAL-ului de minim 3 luni 

-Solicitantul face dovada detinerii calificarilor necesare desfasurarii activitatilor propuse a 

fi finantate 

 

Criterii de selecție  

•Proiecte care vizeaza oferirea de servicii pentru membrii proveniti din grupurile 

vulnerabile  2 localitatii 10 pct 

•Proiecte care vizeaza  diversificarea ofertei educationale si sociale30 pct 

•Proiecte care vizeaza cresterea accesului la serviciile educative si sociale cu 

minim 10%   30pct 

•Proiecte depuse in parteneriat/asociere/ public- privat/apct 30 pct 

 

Indicatori de monitorizare  

Nr. minim proiecte finantate:3 

Nr. Locuri de munca nou create: minim 3 

Nr. afaceri locale nou infiintate: minim 1 

 

Precizam ca cele de mai sus reprezinta regulile de bazaale masurii,urmand ca in 

perioada de realizare a ghidului specific sa fie finalizate si detaliate informatiile 

necesare accesarii, implementarii si monitorizarii proiectelor eligibile prin aceasta 

masura. 

 

 


