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M4/6B Înființarea, extinderea și îmbunătățirea 

infrastructurii locale la scară mică 

 

Beneficiari/ aplicanți proiecte finanțate prin GAL 
 

Beneficiarii direcți (grupul țintă): 

Entități publice: 

 Unitățile administrativ  teritoriale și asociațiile acestora (ADI-uri) de pe teritoriu GAL Dobrogea de Nord Tulcea  
 
Beneficiarii indirecți: 

 Populația locală din teritoriu GAL Dobrogea de Nord; 

 ONG-uri din teritoriu; 

 Persoane fizice și juridice; 

 Vizitatori/turiști 

 

Acțiuni finanțate (cheltuieli care pot fi realizate) 
 

Acțiunile eligibile: 

Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile Reg (UE) nr.1303/2013, Reg (UE) nr.1305/2013, Reg (UE) 807/2014 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții 

tranzitorii, după cum urmează: 

- înființarea, amenajarea spațiilor publice (locuri de joacă copii, parcuri, terenuri de sport) și spațiilor de agreement; 

- înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public (în sensul eficientizării energiei); 

- înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere (camere de supraveghere); 

- investiții în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor locale de bază (de deszăpezire, întreținere spații verzi, 

salubrizare, etc.); 

- înființarea/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local (inclusiv căi de acces către puncte de interes 

turistic/cultural/etc.); 

- înființarea/ extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în sistem centralizat; 

- înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (piețe agro-alimentare). 

 

Acțiunile neeligibile: 

Cheltuielile prevăzute, în art.69(3) al Reg. UE nr.1303/2013 

 

 

 

Condiții generale pentru accesare fonduri finanțate SDL 

 Investiția prevăzută prin proiect trebuie sa fie realizată în teritoriul  GAL Dobrogea de Nord Tulcea.  

 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

ultimei plăți; 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 

 Investiția în apă/apă uzată trebuie să se realizeze în aglomerări umane cuprinse între 2.000-10.000 le. În situații 

excepționale, poate fi acordat sprijin și pentru aglomerările cu mai puțin de 2.000 le,  în conformitate cu Master 

planurile de apă/apă uzată precum și pe baza unei justificări tehnice și economice întemeiate, numai sistemelor 

centralizate, excluzând sistemele de tratare individuale. 
 

 

Valoarea proiectelor (sprijinul finanțat prin cererea de finanțare) 
Intensitatea sprijinului este stabilită astfel : 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este până la 100%, fără a 
depăși valoarea maximă de 100.000 Euro. 
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