
FISA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii: Sprijin prin investiții în infrastructura TIC  

Codul măsurii: M8/6C 

Tipul măsurii 

 INVESTIŢII 
 

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare măsurii şi corelarea cu analiza SWOT 

Masura sprijină promovarea inovării de catre entităţile publice, 

asociaţiile siONG- prin adaptarea acestora la evolutiile in materie de 

tehnologie, echipamente it in domeniul, e-guvernare, e-educatie, e- 

incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

Măsura contribuie la realizarea obiectivului local: Diversificarea economiei 

rurale si, prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi 

dezvoltare economică în zonele rurale 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care 

1.2 contribuie: 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si 
comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea de locuri de muncă. 

 

1.3 Obiectivele specifice ale măsurii 

> Reducerea decalajului rural – urban 

> Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie 

 

1.4 Prioritatea/ priorităţile prevăzute la art 5, Reg (UE) nr 1305/2013  

P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și 

dezvoltare economică în zonele rurale 

 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art 20 (1) litera c din Reg (UE)nr 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6C (prevăzut la art 5, Reg 

         (UE) nr 1305/2013) 

 

 



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

Masura contribuie la DI 6C)  Sporirea accesibilităţii, a utilizării si a calităţii 

tehnologiilor informaţiei si comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale  

1.7 Complementaritatea cu măsurile din SDL 

 Măsura este în complementaritate cu M2/6B și M3/6B 

1.8 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

 Masura este in sinergie cu toate celelalte  masuri din SDL contribuind la 

prioritatea: P6 

Măsurile contribuie la prioritatea P6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

> cresterea valorii adaugate a serviciilor bazate pe IT&C 
> standardizarea unor procese de lucru care vor determina cresterea 
operativitatii in rezolvarea problemelor 
> imbunatatirea competentelor digitale si sporirea continutului digital si a 
infrastructurii TIC sistemice in domeniul, e-guvernare, e-educatie, 
e-incluziune, e-sanatate si e-cultura 
> cresterea eficientei interne a actului administrativ 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

> Regulamentul UE 1303/2013, 

> Regulamentul UE 1305/2013, 

> Reg.(UE) nr. 807/2014 

> HG. 226/2015 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform Reg. UE nr. 

1407/2013 

4. Beneficiari direcţi/ indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi/eligibili: 
i 

> comunele componente ale GAL şi Oraşul Vicovu de Sus; orice entitate publica 

(comuna sau oras mic, unitate de invatamant, unitate sanitare, biblioteca) legal 

constituita 

> asociatii si ONG-uri legal constituite din teritoriul microregiunii cu activitate in 

mediul social si educational. 

 
 

Beneficiari indirecţi: 

> întreaga populaţie din teritoriul GAL 

          

    
5. Tip sprijin 

> Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv 



 

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile: 

Acţiuni eligibile 

➢ Achiziţia de echipamente si programe IT pentru soluţiile de e-guvernare, e- 

educaţie, e-sănătate, e-incluziune si e-cultură; 

➢ Achiziţia de soft, brevete, mărci, drepturi de autor; 

➢ Dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale 

(administraţie, educaţie, mediu, social, economic, cultural etc.) pentru 

soluţiile e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate, e-incluziune si e-cultură. 

 

Acțiuni neeligibile: 

➢ Cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări; 

➢ Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din 

PNDR 2014-2020 Cheltuieli neeligibile specifice: 

➢ Contribuţia în natură; 

➢ Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii si echipamente; 

➢ Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 

 
7. Condiţii de eligibilitate 
 
➢ Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili; 

➢ Solicitantul demontreaza capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei, 

daca este cazul;  

➢ solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

➢ Investiţia se încadrează în cel puţin una dintre acţiunile eligibile din fisa 

măsurii din SDL 

➢ Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiţiei pe 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi 

➢ Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea si potenţialul 

economic al acesteia 

➢ Investiţia trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locala si/sau 

judeteana aprobată. 

➢ Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL; 

➢ Condiţiile de eligibilitate specifice măsurii se completează cu: Respectarea 

condiţiilor generale de eligibilitate, in concordanta cu: Art. 65 din Reg. (UE) 

nr. 1303/2013; Art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; prevederile din PNDR - cap. 8.1 

si fisa tehnică a sub-măsurii 19.2; Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 



 

 

2015 ; aspectele privind demarcarea si complementaritatea 

operaţiunilor;respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

 

Vor fi selectate numai proiectele care ating cel puţin pragul minim 5 puncte. 

Punctajul Criteriilor de selecţie şi Criteriile de departajare a proiectelor cu 

punctaj egal vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului. 
 
8.    Criterii de selecţie 
 
 
Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

1. 

Proiecte în UAT-uri cu IDUL mic: 
- peste 55 
- între 45-55 
- sub 45 

Max 25 

2. Creșterea eficienței actului administrativ Max 25 

3. 
Proiecte ce sprijină investiții de tip e-guvernare, e-educație, 
e-sănătate, e-incluziune, e-cultură 

Max 25 

4. 

Criteriul prioritizării după numărul de beneficiari indirecti: 
- sub 1000 de beneficiari 
- între 1001-2000 
- peste 2001 

Max 25 

 
 

Vor fi selectate numai proiectele care ating cel puţin pragul minim 5 puncte. 

Punctajul Criteriilor de selecţie şi Criteriile de departajare a proiectelor cu 

punctaj egal vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului. 
 
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea totală alocată EURI: 123.225,13 Euro 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim  61.612.56 Euro. 

Prin această măsură sunt finanţate activităţi care nu sunt generatoare de 

venit. 

10.  Indicatori de monitorizare 

Număr de proiecte realizate 2 proiecte 

Număr de locuri de muncă create 0 

Cheltuială publică totală 123.225,13 Euro 

Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite   2000 

persoane 


