Denumirea măsurii

Dezvoltare durabilă și protecția mediului pentru
comunitatea din teritoriul GAL „Someș-Nadăș”

Codul măsurii

Măsura M3/ 6B

Tipul măsurii

 INVESTIȚII
 SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Pe fondul creșterii populației în zonele metropolitane asistăm la o creștere a consumului de
energie și de resurse naturale care afectează în mod cert mediul înconjurător. Orientarea spre
surse de energie auxiliare, regenerabile, dar și colectarea selectivă și reciclarea produselor
rezultate în urma activităților populației devine mai mult decât evidentă și necesară.
Sprijinirea organizațiilor publice și private care să vină cu soluții pentru reducerea problemelor
de mediu și soluții pentru a crea un cadru de dezvoltare durabilă potrivit și prietenos mediului
înconjurător, contribuie la acțiunile și principiile Uniunii Europene de ecologizare și la
protejarea naturii și a sănătății și calității vieții.
Așa cum se resimte și se observă la nivel național, cultura reciclării nu este foarte bine sădită
în conștiința populației rurale din România. Fie că discutăm despre deșeurile electronice,
menajere sau industriale, conform studiilor suntem printre ultimii la nivel european. Această
neatractivitate a colectării selective și reciclării este evidentă mai ales în mediul rural, oamenii
trebuie să fie motivați ca încă de acasă să sorteze deșeurile pe anumite categorii.
Pe de altă parte, existența pădurilor și a pajiștilor în mediul rural presupune și o toaletare
corespunzătoare după și înainte de exploatare. Reziduurile organice rezultate după curățirea
pădurilor și a pajiștilor pot servi ca și materie primă pentru crearea de energie bio asigurânduse un ciclu de protejare și conservare a mediului înconjurător.
Atât activitatea de reciclare, care ar reduce cantitatea de resturi menajere, cât și cea de
curățare a fondului forestier și a pajiștilor, contribuie la creșterea atractivității turistice în
mediul rural, dar și la folosirea într-o manieră durabilă a acestor reziduuri.
Principalele aspecte la care măsura M3/6B contribuie sunt legate de:
- Reorientarea spre colectarea selectivă și reciclarea resturilor provenite din activitățile
umane;
- Crearea unui cadru prielnic și atractiv desfășurării prin crearea infrastructurii de
colectare și reciclare;
- Stimularea participării publice la acțiunile de ecologizare și de protecție a mediului
înconjurător;
- Contribuția la dezvoltarea durabilă a mediului;
- Contribuția la creșterea atractivității zonelor rurale din punct de vedere turistic și
peisagistic.
Conform analizei SWOT a teritoriului GAL Someș-Nadăș,
acesta este caracterizat de diversitate din punctul de
vedere al mediului înconjurător. Prezența comunelor
urbanizate (Florești și Baciu) precum și a celor cărora
1.1 Justificare. Corelare cu
IDUL nu depășește 55 de puncte (Sînpaul și Gîrbău),
analiza SWOT
semnifică o diferență rural-urban destul de accentuată.
Prezența siturilor Natura 2000, poienile (Șardu),
pădurile (Hoia Baciu), existența unui număr însemnat de
crescători de animale (ovine și bovine), cele 9

1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg (UE) 1305/2013
1.3.Obiectivul specific local al
măsurii
1.4. Contribuție la
prioritatea/prioritățile prevăzute
la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
1.5.
Măsura
corespunde
obiectivelor art.20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.6. Contribuția la domeniile de
intervenție

1.7. Contribuția la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

1.8. Complementaritate cu alte
măsuri din SDL

composesorate silvice existente, pun în vedere nevoia
de a găsi metode inovative de folosire a resturilor
vegetale. Proximitatea față de Cluj-Napoca are un
impact asupra mediului natural prin generarea deșeurilor
(în special plastice de tip PET) rezultate în urma
activităților de petrecere a timpului liber sau a
turismului de weekend. Stimularea culturii de reciclare
care este slab dezvoltată ar favoriza protejarea mediului
natural care va crește atractivitatea turistică în teritoriul
GAL Someș-Nadăș.
Intervențiile măsurii se vor axa pe caracterul inovativ al
soluțiilor propuse de beneficiari, de a sprijini acțiunile de
dezvoltare economică durabilă prin acțiunile de
protecția mediului, și totodată, creșterea atractivității
turistice a teritoriului GAL Someș-Nadăș.
iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă
(P1, P6)
O3. Protejarea patrimoniului natural, material și
imaterial și promovarea identității locale din teritoriul
GAL Someș-Nadăș
P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
şi a dezvoltării economice în zonele rurale.
- -Articolul 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor
în zonele rurale , Punctul 1 Lit., , b) și (f)
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale:
Mediu și climă. Prin stimularea activităților de utilizare
a resturilor vegetale rezultate în urma activității de
curățare a suprafețelor agricole, a pășunilor și a
pădurilor în scopul economisirii resurselor naturale
folosite pentru încălzire și prin sprijinirea proiectelor
care facilitează dezvoltarea unei culturii a reciclării în
teritoriu crescând atractivitatea zonelor rurale care au
efect asupra mediului.
Inovare. Prin sprijinul oferit pentru proiectele care vin
să găsească alternative de stimulare a populației rurale
în scopul reciclării și utilizării de surse alternative de
încălzire, protejând mediul înconjurător.
Măsura este complementară din prisma beneficiarilor
direcți și indirecți cu:
M7/6B Afirmarea și promovarea valorilor și identității
locale în teritoriul GAL Someș-Nadăș;

M8/6B Turism cultural și de agrement.
Măsura este sinergică din punctul de vedere al
contribuției la aceeași prioritate cu:
M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul
GAL Someș-Nadăș;
M2/6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în
teritoriul GAL Someș-Nadăș;
M5/6A Sprijin pentru înființarea de activități
neagricole;
M7/6B Afirmarea și promovarea valorilor și identității
locale în teritoriul GAL Someș-Nadăș;
M8/6B Turism cultural și de agrement.

1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL

2. Valoarea adăugată a măsurii
În ceea ce privește valoarea adăugată pe care măsura M3/6B o aduce aceasta se poate împărți
în mai multe componente:
1. Prima componentă se leagă de contribuția la schimbarea mentalității din teritoriu în ceea
ce privește colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora;
2. Sprijinirea gospodăriri durabile a terenurilor agricole, pajiștilor și pădurilor prin refolosirea
în scopul valorificării reziduurilor rezultate din toaletarea/curățirea acestora;
3. Sporirea atractivității zonelor turistice prin combaterea și prevenirea poluării mediului din
teritoriul GAL Someș-Nadăș.
3. Trimiteri la alte acte legislative
- Regulamentul (CE)1305/2013, art.20;
- Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic;
- Legii nr. 46/2008 - Codul silvic;
- OUG nr. 34/2013 - organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor;
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011
republicata 2014;
4.

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
-

4.1.Beneficiari direcți

-

4.2.Beneficiarii indirecți

-

Administrațiile publice locale din teritoriul GAL;
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară;
Organizațiile neguvernamentale constituite pe baza
O.G. 26/2000;
Alte organizații neguvernamentale (în afara celor
constituite pe baza O.G.26/2000, structuri de
economie socială altele decât asociații, cooperative
și asociații de producători).
Populația de pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;
Turiști și persoane care tranzitează teritoriul
acoperit de GAL Someș-Nadăș;
Proprietarii de terenuri;
Cooperative și asociații care posedă terenuri
agricole;
Composesorate silvice;

-

Asociații de vânători și pescari sportivi.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
•
•

Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate;
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 acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Tipuri de acțiuni eligibile
Investiții în echipamente și dotări necesare pentru furnizarea de servicii publice
(buldoexcavatoare, autograder, vidanja, iluminat public, etc.)
Achiziționarea de echipamente și dotări în vederea reciclării/colectării/ prelucrării
deșeurilor de plastic, metal, hârtie, carton vegetal, electronic, menajer, etc.
Achiziționarea de echipamente, dotări și utilaje necesare igienizării, toaletării și
ecologizării pășunilor și pădurilor;
Achiziționarea de echipamente, dotări și utilaje necesare prelucrării materiilor
reziduale rezultate în urma acestor igienizări, toaletări sau ecologizări;
Investiții în tehnologii care să susțină activitatea de producție și procesare a materiilor
vegetale;
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile
- Prestarea de servicii agricole;
- Achiziția echipamentelor/utilajelor second-hand;
- Achiziție de mijloace de transport sau utilaje pentru uz personal;
- Alte activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare;
- Alte activități decât cele considerate a fi eligibile.
7. Condiții de eligibilitate
-

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin
măsură;
- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL
Someș-Nadăș;
- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
- Demonstrează oportunitatea și necesitatea investiției
- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.
8. Criterii de selecție
Proiecte care sprijină sectorul turistic din teritoriul GAL Someș-Nadăș;
Proiecte care prevăd cel puțin două componente din lanțul: colectare producție/procesare - valorificare;
Proiecte care promovează parteneriatul.
Proiecte care se adresează beneficiarilor direcți și/sau indirecți ai M8/6B și M7/6B din
cadrul SDL.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului:

Sumele reprezentate ca sprijin pentru proiectele cuprinse în această măsură vor fi cuprinse
între minim 5.000 euro – maxim 100.000 de euro/proiect și vor fi acordate sub formă de
rambursare a cheltuielilor eligibile.
- Pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%;
- Pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 90%;
- Nu se vor finanța operațiuni generatoare de venit, fără utilitate publică.
10. Indicatori de monitorizare
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (10000 persoane);
Numărul de parteneriate create (un parteneriat creat);

