
 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE 
ACȚIUNE LOCALĂ 

“MICROREGIUNEA HOREZU”

www.galmicroregiuneahorezu.ro 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi 

obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe 

adresa de e-mail   dar şi la 

sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea 

Horezu”, de luni pana vineri intre orele 10:00-16:00, 

unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre 

măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau 

electronic.

galhorezu@horezuland.ro,

www.apdrp.ro 

Măsura 322 
“Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 
economia și populatia rurală și punerea 

în valoare a moștenirii rurale”

Acest pliant se distribuie gratuit!

Continutul acestui material nu reprezinta in mod 
necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul 
acordat prin Masura 322 sunt:
ź Comunele prin reprezentantii lor 
legali conform legislatiei nationale în 
vigoare;
ź Autoritatile locale (comune) sau 
asociatii de dezvoltare intercomunitare 
prin operatorii regionali pentru 
investitiile in infrastructura de apa/apa 
uzata;
ź A s o c i a t i i l e  d e  d e z v o l t a r e  
intercomunitare realizate intre doua sau 
mai multe comune infiintate conform 
legislatiei nationale in vigoare;
ź ONG-uri, asezaminte culturale si 
institutii de cult definite conform 
legislatiei nationale in vigoare;
ź Persoane fizice si juridice care detin 
in proprietate sau administreaza 
obiective de patrimoniu cultural/natural 
de interes local si care aplica pentru 
componenta protejarea patrimoniului 
cultural de interes local si natural din 
spatiul rural.

Beneficiari

Sprijinul public (comunitar si national) 
acordat in cadrul acestei masuri va fi:

ź De pana la 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
de utilitate publica, negeneratoare  de 
profit.

ź De pana la 70%  din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele 
generatoare de profit.

Intensitatea ajutorului

http://www.galmicroregiuneahorezu.ro
mailto:galhorezu@horezuland.ro
http://www.apdrp.ro


Tipuri de actiuni eligibile

Pentru componenta a) Crearea si 
modernizarea infrastructurii fizice de 
baza:
ź Înfiintarea de drumuri noi, extinderea 
si îmbunatatirea retelei de drumuri de 
interes local (drumuri comunale, 
vecinale si strazi din interiorul comunei) 
ce apartin proprietatii publice a unitatii 
administrative (comuna) pe teritoriul 
careia se afla, asa cum sunt definite si 
clasificate în conformitate cu legislatia 
nationala în vigoare;
ź Prima înfiintare, extinderea si 
îmbunatatirea retelei publice de apa  
(captare, statii de tratare, alimentare) 
pentru localitatile rurale având sub 
10.000 populatie echivalenta (p.e);
ź Prima înfiintare, extinderea si 
îmbunatatirea retelei publice de apa  
uzata  (canalizare, statii de epurare) 
pentru localitatile rurale având sub 
10.000 populatie echivalenta (p.e);
ź Prima înfiintare si extinderea retelei 
publice de joasa  tensiune si a retelei 
publice de iluminat cu eficienta  
energetica  ridicata;
ź Investitii în statii de transfer pentru 
deseuri si dotarea cu echipamente de 
gestionare a deseurilor.

Pentru componenta b) Crearea si 
dezvoltarea serviciilor publice de 
baza pentru populatia rurala;
ź Infiintarea, amenajarea spatiilor 
publice de recreere pentru populatia 
rurala (parcuri, spatii de joaca pentru 
copii, terenuri de sport, piste de 
biciclete, etc.);
ź Renovarea cladir i lor  publ ice 
(ex.primarii) si amenajari de parcari, 
piete, spatii pentru organizarea de 
targuri etc);
ź Investitii in sisteme de producere si 
furnizare de energie din surse 
regenerabile ( in situatia in care este 
vorba de un proiect de renovare a unei 
cladiri publice);
ź Pr ima in f i i n ta re  s i  do ta rea  
infrastructurii aferente serviciilor sociale 
precum centrele de ingrijire copii, 
batrani si persoane cu nevoi speciale;
ź Achizitionarea de microbuze care sa  
asigure transportul public pentru 
comunitatea locala în zonele unde o 
astfel de investitie nu este atractiva  
pentru companiile private dar care este 
indispensabila  pentru comunitate si 
vine în sprijinul rezolvarii unei 
importante nevoi sociale inclusiv 
construirea de statii de autobuz;

ź Achiz i t ionarea de ut i la je s i  
echipamente pentru serviciile publice 
(de deszapezire, întretinere spatii verzi 
etc.) daca  fac parte din investitia initiala  
pentru înfiintarea serviciului;
ź Investitii in constructia de gradinite 
noi pentru copii, inclusiv dotarea 
acestora;
ź Investitii de renovare, modernizarea 
si dotarea aferenta a asezamintelor 
culturale, inclusiv prima achizitie de 
carti, materiale audio, achizitionarea de 
costume populare si instrumente  
muzicale traditionale in vederea 
promovarii patrimoniului cultural 
imaterial ca parte componenta a 
proiectului. De asemenea, vor fi 
sustinute cheltuielile cu achizitionarea 
de echipamente hardware, software, 
inclusiv costurile de instalare si montaj.

Pentru componenta c):
ź Restaurarea, consolidarea si 

conservarea obiectivelor de patrimoniu 
cultural – grupa B si natural din spatiul 
rural (pesteri, arbori seculari, cascade 
etc.);

ź Studii privind patrimoniul cultural 
(material si imaterial) din spatiul rural 
cu posibilitatea de valorificare a 
acestora la dispozitia comunitatii;

ź Îmbunătăţirea expunerii si 
protectiei patrimoniului cultural - 
marcare, panouri informare.

ź Achizitionare de echipamente 
pentru expunerea si  protect ia 
patrimoniului cultural (ex. vitrine, 
postamente, sisteme de alarma etc.).

Camin cultural in renovare.
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