
FIŞA MĂSURII M19/6B/1 – Facilitare și implicare locală prin Centru suport comunitar 

 

Denumirea măsurii – Facilitare și implicare locală prin Centru suport comunitar 

CODUL Măsurii - M19/6B/1 

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 

Măsura dă posibilitatea amelorării punctelor slabe identificate în cadrul analizei SWOT 

privind: 

● diminuarea eșecului școlar și creșterea scuccesului școlar(participare la concursurile 

școlare) al elevilor de pe raza GAL TO, 

● rezultate la examenele naționale sub media națională, 

● nu toți elevii tranzitează în nivelul următor de învățământ(liceal, profesional)  

● Servicii slabe oferite populației în scopul dezvoltării socio-economice a zonei 

● Pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de excluziune 

socială  

● Existența persoanelor defavorizate social si economic (familii cu venituri reduse, 

incapabile sa-și gaseasca un loc de muncă, dezinteresate în oferirea de educație 

copiilor) în special familii de etnie rromă (Porumbacu de Jos) 

● Copii aflați în situații de risc școlar (medii mici, rezultate slabe la examenele 

naționale) și rată foarte mica a succesului școlar(olimpiade, concursuri) 

● Accesibilitatea dificilă la programe de învățare adresate copiilor, atât celor aflați în 

siuații de risc cât și celor cu potențial în obținerea de performantă 

● Lipsa infrastructurii și a serviciilor de tip after-school pentru elevi 

 

și transformarea acestora în puncte tari cu ajutorul oportunității de finanțare prin măsura 19 

LEADER. 

Toate acestea vor fi realizate prin sprijinirea unor entități juridice care vor înființa și 
operaționaliza câte un Centru suport comunitar care prin resursele financiare alocate și 
resursele umane angajate, va putea să dezvolte activități combinate din domenii precum: 



furnizarea de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale), educație (educația timpurie de 

nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi 
reducerea părăsirii timpurii a școlii), ocupare, măsuri în  domeniul asistenței juridice pentru 

reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), 

de obținere a drepturilor de asistență socială,  măsuri în domeniul combaterii discriminării sau 

a segregării , locuire,. 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii  19/6B/1: OS.3. Îmbunătăţirea incluziunii 

socio-educaționale și crearea premiselor de dezvoltare economică prin oferirea de sprijin 

finaciar pentru înființarea unui Centru suport comunitar. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.  1305/2013: (P6) 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20  din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele 

rurale. 

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

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu măsurile  

19/3A/1 și 19/6B/2 prin beneficiarii direcți (comunele, ADI, ONG) dar și cu celelalte măsuri 

prin beneficiarii indirecți (fermierii – Măsura 19/2B/1, investitorii – Măsurile 19/6A/1, 

19/6A/2). 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este sinergică cu Măsurile 19/6A/1, 19/6A/2, 

19/6B/2 – toate acestea răspunzând priorității nr. 6 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Necesitatea înființării Centrelor suport comunitare s-a conturat din analiza diagnostic a zonei 

GAL TO și este punctată în analiza SWOT, respectiv în cadrul punctului 1 din prezenta fișă prin 

prezentarea tuturor aspectelor identificate. 

Aceste aspecte se pot ameliora prin oferirea de către fiecare Centru suport comunitar de 

servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/părinți etc (ex. măsuri active de ocupare, 



formare profesională, măsuri de inserție socio-profesională, servicii - sociale/medicale, 

/medico-socio-educaționale- consiliere psihologică etc).  

Astfel, prin fiecare Centru suport comunitar se va asigura sprijin pentru creșterea accesului și 
participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ 

primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii), sprijin pentru 

accesul și/sau menținerea pe piața muncii și nu în ultimul rând sprijinirea/susținerea 

antreprenoriatului în cadrul comunității. 

 

 

 

Tot ca și punct slab a fost relevat eșecul/succesul școlar al elevilor din școlile din zona GAL 

TO, numărul mare de copii cu medii mici la învățătură, respectiv numărul mic de elevi cu 

rezultate la concursurile școlare denotă o nevoie de dezvoltare a unor programe care să 

atenueze aceste aspecte. Programele se vor concepe și se vor aplica atât în centrul suport cât 

și în localitățile de domiciliu ale elevilor în cauză. 

 

 

 

Valoarea adaugată a acestei măsuri este generată atât de caracterul inovator (prin soluțiile 

inovatoare la problemele existente: furnizarea de servicii sociale, suport educațional fix - în 

Centrul suport și mobil – echipe mobile care se deplasează în școlile din localitățile de pe raza 

GAL TO precum și oferirea  de acțiuni de ocupare inclusiv prin susținerea antreprenoriatului în 

cadrul comunității GAL TO  al intervenției cât și de impactul generat de aceasta la nivelul 

teritoriului. (. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 

● Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

● Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 

● Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011; 

● Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială; 

● Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013. 

4.  Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 



Beneficiari direcţi: 

● Comunele și asociațiile acestora definite conform legislației în vigoare, 

● ONG definite conform legislației în vigoare care au în statut prestarea de servicii 

sociale sau echivalent. 

● Parteneriat între autoritatea publică locală(APL) și un furnizor de servicii sociale 

Beneficiari indirecţi: 
● persoanele fizice de pe teritoriul GAL TO, 

● persoanele juridice; 

● comunitatile minoritare; 

● ONG-uri din teritoriu. 

5. Tip de sprijin 

Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

● Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

● Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu 

art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

Înființarea a cate  un Centru suport comunitar aferent localitatilor de pe teritoriul GAL Tara 

Oltului cuprinse in acelasi judet,   cu atribuții în următoarele domenii: 

 

● domeniul educației (ex. educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ 

primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii); 

● domeniul ocupării (ex. consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea 

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor 

pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de 

ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe 

cont-propriu etc); 

Sunt eligibile cheltuieli precum constructia/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 

schimbarea de destinatie a unui imobil, amenajari interioare si exterioare, achizitia de 

mobilier, echipament IT, autovehicul transport experti si/sau participanti la activitatile 

desfasurate in centru. 

 

 



Avand in vederea faptul ca teritoriul GAL TO este cuprins in doua regiuni de dezvoltare si 
datorita distantei relativ mari dintre localitatile de pe teritoriul GAL TO aferente judetului 

Sibiu si cele aferente judetului Valcea, se va infiinta cel putin un Centru suport comunitar 

aferent UAT-urilor  din fiecare judet. 

 

 

7. Condiții de eligibilitate 

● Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

● Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

● Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

● Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

● Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală a GAL TO; 

● Investiția să se realizeze în teritoriul GAL TO; 

 

8. Criterii de selecție 

●  Proiecte care se adreseaza cel putin celor doua domenii prevăzute la pct.6 Acțiuni 

eligibile. Proiectele care  se adreseaza mai multor domenii vor fi punctate suplimentar. 

● Proiecte care acoperă întreg teritoriul GAL TO aferent unui judet. 

 Proiecte care prevăd explicit asigurarea mentenantei pe urmatorii 5 ani. In acest sens 

beneficiarul va prezenta un plan de sustenabilitate aferent fiecarui domeniu, detaliat 

pe perioada de timp, activitati, grup tinta, rezultate, resurse materiale. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% deoarece această investiție este negeneratoare de venit. 

➢ 100% din cheltuielile eligibile pentru investitii negeneratoare de venit si utilitate 

publica; 

➢ 90% din cheltuielile eligibile pentru proiecte  generatoare de venit 

Valoarea alocată măsurii este de 296,893.25  Eur reprezintand  13,69 % din valoarea SDL 

(exceptând cheltuielile de funcționare și animare). 

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibilă pentru toată strategia 

de dezvoltare locală şi numarul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat interesul pentru 

astfel de proiecte. 

10. Indicatori de monitorizare 

● Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite -  min 10% din 

populația teritoriului GAL TO 



● Locuri de muncă create în perioada de operaționalizare a investiției - 2 


