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M1/6B Crearea și dezvoltarea serviciilor 

sociale de bază pentru populație 

 

Beneficiari/ aplicanți proiecte finanțate prin GAL 
Beneficiarii direcți (grupul țintă): 

- APL-uri și asociațiile acestora; 

- ONG-uri de pe teritoriul acoperit de GAL; 

- Parteneriate între APL și ONG (furnizori de servicii sociale); 

- GAL (acesta poate aplica pentru această măsură doar dacă în urma unicului apel de selecție nu au fost depuse cereri de 
finanțare din partea având ca titulari categoriile anterioare). 
 
Beneficiarii indirecți: 

- persoanele din comunitățile rurale de pe teritoriul GAL, aflate în dificultate sau vulnerabilitate socială, inclusiv 
minoritățile locale (în special minoritatea romă) – beneficiari ai serviciilor sociale fără cazare, spre exemplu: copii din 
familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și reprezentanții legali ai acestora, persoane din comunitățile izolate 
sau  defavorizate, etc.. 

 

Acțiuni finanțate (cheltuieli care pot fi realizate) 
 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii vizează următoarele acțiuni eligibile:  

Investiția sprijinită prin proiect va crea/ moderniza/ extinde infrastructura socială necesară în vederea asigurării serviciilor  

de specialitate la nivelul comunităților rurale de pe teritoriul GAL: 

- Crearea infrastructurii sociale și dotarea acesteia; 

- Modernizarea/ extinderea infrastructurii sociale și dotarea acesteia.  

Serviciile și activitățile asigurate vor fi prestate pentru categoriile de servicii sociale fără cazare descrise în Nomenclatorul 

serviciilor sociale, cu prioritate fiind finanțate proiectele care asigură:  

- consiliere psihosocială pentru copiii din familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și consiliere familială (activități 

de dezvoltare personală, de formare și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, activități de consiliere suportivă; 

consiliere pentru integrare-reintegrare socială); 

- consiliere psihosocială pentru prevenirea violenței în familie;  

- supraveghere, îngrijire, recreere-socializare, educație informală și non-formală, educație extracuriculară; 

- campanii informare și sensibilizare a populației; 

- alte activități: informare, evaluare și elaborare plan de intervenție, integrare/reintegrare socială, asistență medicală 
primară, orientare vocațională, reintegrare școlară, transport, masă, distribuire alimente, hrană rece, ajutoare materiale, 
spălătorie, uscătorie, curățenie, alte activități administrative etc. 

 

 

 

Condiții generale pentru accesare fonduri finanțate SDL 

 solicitantul trebuie să se încadreze în categoria furnizorilor autorizați de servicii sociale sau să depună o declarație pe 

proprie răspundere de a se autoriza ca furnizor de servicii sociale până la data finalizării proiectului; 

 solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

 solicitantul se angajează să asigure două acțiuni/ servicii sociale prin investiția finanțată; 

 solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare, cum ar fi 

accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

 investiția în infrastructura socială se încadrează în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

 investiția se realizează în teritoriul LEADER micro-regiunea GAL DN Tulcea; 

 dotare clădirilor se realizează și cu echipamente care utilizează tehnologii inovatoare (energie verde). 

 investiția vizează ca grupul țintă să includă și persoane aparținând  minorităților locale (în special minoritatea romă) – 
min.4 persoane/an beneficiari ai serviciilor sociale fără cazare.  

 

Valoarea proiectelor (sprijinul finanțat prin cererea de finanțare) 
 Intensitatea sprijinului va fi de: 

o 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

o 100% pentru investiții cu utilitate publică; 

 Valoarea proiectelor este de maximum: 

o 180.000 Euro (sumă nerambursabilă). 
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