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M4/6B. Măsură dedicată acţiunilor pentru integrarea minorităţilor locale
Tipul măsurii:

X INVESTIŢII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
În teritoriul Ţării Năsăudului există, atât în zona rurală, cât şi în zona urbană, minorităţi
locale. Conform Recensământului populaţiei din 2011, sunt 1.061 maghiari (2% din totalul
populaţiei) şi 1.473 rromi (3% din totalul populaţiei), celelalte minorităţi fiind
nesemnificativ reprezentate. Cea mai mare concentrare a minorităţilor locale de etnie
rromă este în oraşul Năsăud, comuna Nimigea şi comuna Şieu Măgheruş; etnia maghiară
este reprezentată cel mai bine în comuna Nimigea, unde există un număr de 662 persoane
care trăiesc într-o comunitate compactă în centrul de comună, alături de cele 334
persoane de etnie rromă. Cealaltă comunitate cu etnici maghiari majoritari este Şintereag,
respectiv un număr de 297 persoane. Pentru a preveni segregarea în acest tip de
comunităţi, este nevoie de dezvoltarea unor mici infrastructuri locale şi acţiuni comune,
care să susţină interculturalitatea în special, în cadrul segmentului tânăr din populaţie şi al
femeilor. Astfel de centre locale nu există în mediul rural din zona noastră. Au fost
identificate pe teren spaţii şi imobile degradate în aceste comunităţi, care printr-o
amenajare corespunzătoare ar putea fi folosite în acest scop.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală.
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013,
art. 4:
(c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Obiectivul specific al măsurii este amenajarea unor mici infrastructuri multiculturale,
care:
- Să susţină activităţi interculturale din comunităţile multietnice pentru etnia rromă şi
maghiară care convieţuiesc cu populaţia majoritară;
- Să fie spaţii de socializare pentru activităţi comune, voluntare;
- Să fie un spaţiu de promovare comun a tradiţiilor locale specifice fiecărei etnii.
Prin implementarea măsurii se urmăreşte combaterea discriminării, prevenirea conflictelor
interetnice şi organizarea de activităţi multiculturale într-un cadru organizat, în
comunităţile cu populaţie etnică. De rezultatele măsurii vor beneficia atât comunitatea
maghiară, cât şi cea rromă din comunitate şi română, deoarece va fi rezolvată problema
spaţiului de derulare a activităţilor; vor exista dotările aferente derulării activităţilor
culturale multietnice, acolo unde infrastructura este deja funcţională, facilitând astfel
comunicarea între etniile conlocuitoare şi populaţia majoritară.
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
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(P6) Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale, conform art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu şi climă şi
Inovare, în conformitate cu art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Se are în vedere folosirea energiei regenerabile prin panouri solare şi realizarea unei
termoizolaţii corespunzătoare pentru imobilele supuse reabilitării. Măsura este inovativă,
având în vedere că nu au mai fost realizate astfel de infrastructuri în teritoriul GAL.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiarii direcţi ai acestei măsuri sunt
persoanele de etnie din comunităţile multietnice. De această măsură vor beneficia inclusiv
cei care fac obiectul M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri şi servicii publice
specifice, M3/6B Măsură dedicată investiţiilor în infrastructura socială şi a M5/3A Măsură
dedicată constituirii şi promovării formelor asociative.
Populaţia de etnie beneficiară a acţiunilor culturale poate fi beneficiar şi a unor măsuri de
consiliere şi informare specifice, al măsurii privind asociativitatea, precum şi beneficiar a
altor infrastructuri mici rurale, realizate prin măsura specifică.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura contribuie la domeniul prioritar 6) promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale fiind în
sinergie cu: M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri şi servicii publice specific,
M2/6A Măsură dedicată susţinerii micilor întreprinzători locali în domeniul non – agricol
şi M3/6B Măsură dedicată investiţiilor în infrastructura socială.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată reiese din faptul că va fi promovată interacţiunea între populaţii cu
structuri etnice diferite, prin acţiuni culturale şi de socializare într-un spaţiu organizat. Va
fi susţinută reabilitarea unor infrastructuri, imobile, din comunităţile multietnice, pentru
derularea acestor activităţi, care nu şi-au găsit suport din lipsa unor surse de finanţare.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiarii direcţi sunt:
• Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora;
• ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare;
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•

Instituţii de cult care au în proprietate clădiri, altele decât cele pentru derularea
actelor de cult.
Beneficiarii indirecţi sunt:
- Populaţia locală în general, inclusiv persoanele vulnerabile social;
- Organizaţii care vor găsi în aceste centre locale un spaţiu de dialog intercultural.
5. Tip de sprijin
În conformitate cu prevederile art. 67, al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
•
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
•
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) şi art. 63, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiţii.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile:
- Înfiinţarea de centre interculturale pentru derulare evenimente locale; cheltuielile
eligibile pot cuprinde reabilitarea/modernizarea unor clădiri, care să cuprindă spaţii ca
de exemplu: sală multifuncţională pentru derulare evenimente şi întâlniri tematice,
spaţii expoziţionale pentru specificul cultural multietnic, spaţii de socializare şi studiu
informal comune (sală de calculatoare cu acces internet pentru informare şi derulare
activităţi comune non-formale); racordarea la utilităţi, la instalaţiile de producere a
energiei din surse regenerabile (încălzire cu panouri solare) etc;
- Dotări şi echipamente specifice(de exemplu: mobilier, instalaţii de sonorizare,
instalaţii împotriva incendiilor, aparatură de proiecţie, calculatoare, multifuncţionale,
suporturi pentru expoziţii locale), această listă fiind orientativă şi nu limitativă;
- Derularea unor acţiuni comune: organizare evenimente, spectacole pentru comunitatea
etnică, susţinerea grupurilor culturale etnice locale, inclusiv a activităţilor derulate de
tinerii şi femeile din acest segment de populaţie etc;
- Cheltuieli de proiectare, consultanţă şi asistenţă tehnică.
Nu sunt eligibile:
a. echipamente second – hand;
b. clădiri în care se derulează acte de cult (biserici);
c. taxe;
d. contribuţia în natură.
7. Condiţii de eligibilitate
Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
• Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată;
• Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
• Investiţia să deservească populaţia din comunităţi interetnice; nu se acceptă astfel de
infrastructuri unde nu există minorităţi semnificativ recunoscute.
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8. Criterii de selecţie
Avem în vedere următoarele criterii de selecţie locale:
• Întreţinerea şi asigurarea funcţionării centrului intercultural, în parteneriat (de ex. cu
alte comune, ONG-uri locale, instituţii de cult locale);
• Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
• Crearea de noi locuri de muncă, cu normă întreagă;
• Solicitanţi care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară.
Criteriile de selecţie vor respecta prevederile art. 49, al Reg. (UE) nr. 1305/2013, ȋn ceea
ce priveşte tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi
direcţionarea măsurilor în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:
• 100 %, pentru investiţii negeneratoare de venit.
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro.
Intensitatea maximă a sprijinului este dată de faptul că acest tip de proiect nu este
generator de profit şi susţine o comunitate care are nevoie de acest ajutor pentru a
convieţui cu populaţia majoritară fără a ajunge la conflicte. O cofinanţare din partea
beneficiarului ar duce la riscul de neaccesare a fondurilor, pentru că aceste comunităţi
etnice nu au susţinere financiară majoritară de nicăieri pentru crearea unor astfel de
infrastructuri.
10. Indicatori de monitorizare
1A Cheltuieli publice totale;
6A Locuri de muncă create - Se va crea cel puţin 1 loc de muncă pentru susţinerea
funcţionării iniţiale (indicator specific LEADER – crearea de locuri de muncă);
6B Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătăţite.

