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FISA MASURII M4 / 4A -  „ENERGIE VERDE” SI PROTECTIA MEDIULUI                                                                                               

 

Denumirea măsurii: „Energie verde” si protectia mediului; 

 Codul măsurii: M 4 / 4A. 

Tipul măsurii:  

X SERVICII.  

X INVESTITII.  

 SUMA FORFETARA.  

 

1.Descrierea generală a măsurii: 

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT : 

 Prin aceasta masura se va aduce imbunatatiri actiunilor de protectia mediului in 

cadrul  teritoriului  si calitatii vietii in randul membrilor comunitatilor locale. Proiectele 

din cadrul acestei masuri vor avea un impact pozitiv asupra naturii si constientizarii 

populatiei privind protectia si conservarea mediului si a biodiversivitatii. 

 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: 

 Art.4 (b) asigurarea  gestionării  durabila  a   resurselor  naturale  și combaterea 

schimbărilor climatice; 

 

1.3.Obiectivul specific local al măsurii:  

4. Promovarea „energiei verde” si sprijinirea activitatilor de protectie a mediului. 

 

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

 P4. Refacerea, conservarea și  consolidarea  ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură și silvicultură. 

P1. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură,  în  

silvicultură și  în  zonele  rurale, 

 

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale): 

P4. Protectia mediului si accesul populatiei la „energie verde”. 

Masura contribuie la Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, in 

baza analizei nevoilor si prioritatilor locale. 

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. 5 din Reg.(UE) nr.1305/2013: 

DI.1A. Incurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în 
zonele rurale; 
 

1.7. Contribuţia la domeniile de intervenţie: 

DI.4A.  Refacerea,  conservarea  și   dezvoltarea   biodiversității, inclusiv în  zonele 

Natura 2000  și  în  zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice, a  activităților agricole de  mare valoare naturală, precum și a stării 

peisajelor europene; 
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1.8.Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 : 

Masura contribuie la: 

Inovare – Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in 

zonele rurale; 

1.9.Complementaritate cu alte măsuri din SDL : 

M2. Diversificarea activitatilor economice in spatiul rural; 

1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

 M1. Dezvoltarea echilibrata a satelor; 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

Masura contribuie la constientizarea populatiei privind importanta protejarii 

mediului inconjurator,prin actiuni specifice domeniului masurii. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 

 Regulamentul de implementare (UE) nr.808/2013 pentru stabilirea normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013;Regulamentul (UE) Nr. 

1303/2013;Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă): 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita. 

4.2. Beneficiarii indirecţi: 

 Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale. 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 

 

6.Tipuri de acţiuni/cheltuieli eligibile şi neeligibile: 

Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile, stabilite cu respectarea prevederilor din HG 

Nr. 226/2015, Regulamentele (UE) Nr.1305/2013, Nr.1303/2013, PNDR – Cap..8.1 si  Fisa 

Tehnica  a Sm 19.2. 

6.1.  Tipuri de acţiuni/cheltuieli eligibile pentru proiecte de investiţii/servicii: 

 Investitii in domeniul  protectiei mediului; 

 Investitii in eco-parcuri pentru copii;  

 Investitii in domeniul reducerii consumului de energie; 

 Costuri pentru  consultanta si proiectare, conform art.45 din Reg. 1305/2013; 

 Cazare, masă și transport  participanți, după caz. 

 Cheltuieli salariale pentru echipa de implementare a proiectului. 

 Materiale didactice și consumabile; 

 Materiale de informare și promovare; 

 Închirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de informare și activităților    

demonstrative. 

 Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare și facilitare.  

 Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize 

de piață, conceptul de marketing etc.; 

 

6.2. Tipuri de acţiuni/cheltuieli neeligibile pentru proiecte de investiţii/servicii: 

 cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a terenurilor şi clădirilor existente, 

indiferent dacă leasing-ul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în 

leasing; 
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 cheltuieli operaţionale, inclusiv cheltuieli de întreţinere şi chirie; 

 comisioane bancare, cheltuielile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

 cheltuieli, precum onorariile plătite arhitecţilor, inginerilor sau consultanţilor, taxe 

legale, studii de fezabilitate, achiziţii de patente şi licenţe, cheltuieli ce privesc 

pregătirea şi/sau implementarea unui proiect, direct legate de acesta, care 

depăşesc 10% din totalul costului eligibil al proiectului; 

 cheltuieli pentru construcţii provizorii. 

 achiziţionarea de mijloace de transport; 

 

7.Condiţii de eligibilitate. 

7.1. Pentru proiectele depuse:  

- Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL. 

- Implementarea proiectului de investitii se va face pe teritoriul GAL.  

- Trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia. 

- Cheltuielile salariale nu trebuie sa depaseasca 15% din valoarea totala a proiectului. 

 

8. Criterii de selectie: 

 Proiectul implica membrii dintr-o singura comunitate, 

 Proiectul implica membrii din doua comunitati, 

 Proiectul implica membrii din mai mult de doua comunitati. 

 Investitia are impact pozitiv asupra membrilor comunitatii. 

Criteriile de departajare pentru proiectele cu punctaj egal sunt in ordine, 

urmatoarele: 

 Tineri sub varsta de 40 ani; 

 Beneficiarul are experienta in implementarea proiectelor cu finantare europeana; 

 Domiciliul solicitantului in UAT unde se realizeaza investitia. 

 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului: 

9.1. Justificare: 

In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite proiectele ce vor avea un impact pozitiv in 

comunitatile locale, in privinta actiunilor de protectia mediului. 

 

9.2. Sume aplicabile si rata sprijinului: 

 Pentru proiectele negeneratoare de profit, cuantumul sprijinului alocat pentru  va 

fi de 100% din valoarea eligibila a proiectului. 

 Pentru proiectele din cadrul acestei masuri care sunt generatoare de venit, 

cuantumul sprijinului alocat va fi  de maxim 90% din valoarea eligibila a proiectului. 

 Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 200.000 Euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare: 

 DI.4A. – Suprafata totala agricola(ha); 

 DI.1A. – Total cheltuiala publica realizata; 

 D.I.6A.- Locuri de munca create. 

  

 


