CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor
M1 – INSTRUIRE ŞI ACŢIUNI DE INFORMARE
Tipul măsurii: SERVICII
1.
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform analizei diagnostic SWOT, populaţia rurală din teritoriul GAL are un nivel scăzut de
educație, ceea ce se reflectă asupra capacității lor de a se informa, de a-și găsi un loc de
muncă sau de a-și dezvolta afacerile sau fermele. Situaţia se accentuează în contextul unor
programe de pregătire profesională insuficiente. Lipsa lanţurilor scurte accentuează
legăturile deficitare dintre producători şi consumatori fiind întreţinută de o slabă promovare
şi organizare. Formarea profesională va sprijini măsurile de instalare a tinerilor fermieri, de
înființare și dezvoltare a întreprinderilor din sectoarele non-agricole prioritare în vederea
creşterii competitivităţii, productivităţii și protecției mediului şi va atenua efectele unuia
dintre punctele slabe identificate, respectiv forţa de muncă necalificată conform cerinţelor
actuale. Activitățile de informare propuse prin măsură vor sprijini încurajarea inovării şi
consolidării cunoştinţelor fermierilor în teme de interes, metode şi practici inovative,
contribuind la promovarea cooperării și la dezvoltarea economică a zonei rurale.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
- I Favorizarea competitivității agriculturii.
- III Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Îmbunătăţirea performanţei şi a viabilităţii fermelor şi a sectorului agro-alimentar prin
informarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor managerilor şi a angajaţilor
fermelor şi unităţilor de procesare;
• Creșterea competitivităţii sectorului non-agricol, prin formarea profesională a
potenţialilor angajaţi şi informarea antreprenorilor;
• Transferul de cunoștințe, promovarea cooperării și aplicarea unor tehnici inovative;
• Adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt
expuse exploataţiile;
• Valorificare potențialului teritoriului prin dezvoltarea competenţelor în domeniu pentru
întreprinzători şi angajaţii acestora;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013
- P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în
zonele rurale;
- P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Transfer de
cunoștințe și acțiuni de informare.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

-

1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele
agricol și forestier
- 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă
Domenii secundare:
- 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele
rurale;
- 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării
pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole
- 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în
special, a reînnoirii generațiilor
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - Acțiunile de formare profesională şi de informare la nivelul teritoriului au un rol
important în dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi concepte noi în rândul fermierilor şi
antreprenorilor şi a persoanelor active în domeniile agro-alimentar şi non-agrocol. De
asemenea, activităţile demonstrative le permit acestora să aibă contact cu echipamente şi
utilaje moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc.
Cursurile de formare şi sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea
de practicieni inovatori care pot acţiona ca factori de diseminare. De asemenea,
interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile pot acţiona ca un
catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin
interacţiune şi învăţare, fermierii, antreprenorii şi angajaţii acestora devin mai receptivi la
noi idei şi concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor
de activitate.
Mediul și clima - Un rol deosebit de important în înţelegerea şi asumarea de către fermieri a
acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de
GES din atmosferă (limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități cheie precum
producția animalieră şi utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității de
sechestrare a carbonului) îl deține transferul de informații şi cunoștințe, formarea şi
dobândirea de aptitudini. Aceste lucruri se realizează prin promovarea de practici și
tehnologii care urmăresc sechestrarea de carbon, adoptarea de culturi rezistente la secetă,
metode de anvelopare a clădirilor, identificarea de surse de energie regenerabilă care să
conducă la limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități-cheie precum producția
animalieră şi utilizarea îngrășămintelor, atât la nivel de fermă sau chiar la nivelul
comunității. Încurajarea activităților demonstrative și de informare în cadrul fermelor vizează
un transfer mai elocvent și o deschidere a fermierilor de a adopta noi practici ce contribuie la
o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M1 este complementară cu M3A
Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole şi M4A Sprijinirea instalării
tinerilor fermieri, deoarece participanţii la acţiunile de formare sau informare vor fi cu
prioritate cei care sunt sau vor deveni tineri fermieri, procesatori de produse agricole sau
angajaţi ai acestora. De asemenea, o prioritate în selecţia participanţilor vor avea cei care
sunt sau vor deveni antreprenori sau angajati ai acestora în domeniile non-agricole, în special

cei care sunt parte a unei platforme de dezvoltare la nivel local, cum ar fi dezvoltarea
integrată a unei comunităţi în scop turistic (realizarea de case de oaspeţi, hanuri, facilităţi de
agrement etc.), asigurându-se în acest sens complementaritatea cu măsurile M4B Încurajarea
antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4C Investiţii în activități nonagricole pentru dezvoltarea teritoriului. Totodată, minorităţile, tinerii sau femeile vor
beneficia de instruire în vederea dezvoltării ulterioare de activităţi non-agricole sau în
vederea angajării în cadrul unor investiţii realizate prin intermediul măsurilor M4B
Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4C Investiţii în
activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului (spre exemplu, minorităţile instruite
pentru practicarea de meşteşuguri, vor avea prioritate pentru angajare în cadrul atelierelor
meşteşugăreşti).
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M1 este sinergică cu măsurile M4B, 4C, 5A, 5B, 5C,
5D și 7 deoarece contribuie la îndeplinirea priorității P6.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează creșterea economică în sectoarele
agro-alimentar şi non-agricol specifice teritoriului, precum şi dezvoltarea echilibrată a
teritoriului în armonie cu mediul, prin dezvoltarea competenţelor şi profesionalizarea
antreprenorilor şi angajaţilor. De asemenea, prin dezvoltarea de noi competenţe, cum ar fi
activităţile meşteşugăreşti sau cele eco-turistice, se realizează atât diversificarea economiei
locale şi utilizarea opotunităţilor de dezvoltare, cât şi menţinerea tradiţiilor. Prin acţiunile de
informare, agenţii economici şi angajaţii acestora sunt actualizaţi cu noile tehnologii şi
metodele inovative existente pe piaţa.
Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de domeniile de formare şi informare vizate de
măsură, care se realizează pentru prima dată la nivelul teritoriului și care valorifică atât
potențialul și resursele umane, cât și cele naturale.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă măsurii 1 prevăzută în PNDR
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu
modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea
socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcţi:
• Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție – pentru acţiunile de formare
profesională şi acţiunile de informare;
• Entităţi publice sau private care au în obiectul de activitate activități de
informare/demonstrative și/sau diseminare – pentru acţiunile de informare
Beneficiari indirecţi:
• Fermierii şi angajaţii acestora
• Agenţii economici din sectorul non-agricol şi angajaţii acestora

Minoritatea romă, tineri şi femei
Potenţiali antreprenori
Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv pentru:
o Onorariile prestatorului (inclusiv salariile, cazare, masă și transport)
o Cheltuieli pentru derularea acțiunilor (cazare, masă și transport participanți,
materiale didactice și consumabile; materiale de informare și promovare; închirierea
de echipamente necesare; închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor)
o Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor.
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acţiuni de formare profesională sau informare şi activităţi demonstrative, cum ar fi:
- Formare profesională specifică, inclusiv economică şi de management, pentru practicarea
și/sau gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar pentru fermieri şi
angajaţii acestora (instruirea managerilor cooperativelor agricole, instruirea fermierilor şi
a lucrătorilor din ferme zootehnice sau vegetale, instruirea agenţilor economici şi a
lucrătorilor din unităţile de procesare, instruirea populaţiei neocupate în vederea
angajării în sectorul agro-alimentar etc.)
- Formare profesională specifică, inclusiv economică şi de management, pentru practicarea
și/sau gestionarea activităților în domeniul non-agricol pentru agenţii economici şi
angajaţii acestora (instruirea lucrătorilor din turism, instruirea de ghizi turistici,
instruirea antreprenorilor, instruirea lucrătorilor din sectoarele non-agricole, instruirea
populaţiei neocupate în vederea angajării etc.)
- Formare profesională pentru practicarea meşteşugurilor, în special pentru populaţia
romă, tineri şi femei;
- Acţiuni de informare şi activităţi demonstrative privind constituirea şi funcţionarea
lanţurilor alimentare;
Acțiuni neeligibile:
- Cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de
învătământ secundar și superior;
- Cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;
- Investițiile;
- Cheltuieli care nu servesc exclusiv acțiunilor de formare profesională, de informare și
activităților demonstrative.
7.
Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili pentru acţiunile
respective;
- Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
- Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile
corespunzătoare tematicilor prevăzute
- Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor
specifice

•
•
5.
•

-

Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare
Grupul ţintă este format din persoane ca care îşi desfăşoară activitatea sau au domiciliul
pe teritoriul GAL
- Tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională, informare sau
activităţi demonstrative identificate pe teritoriul GAL
- Participarea în cadrul acțiunilor de formare profesională, de informare și activităților
demonstrative este gratuită
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
- Criteriul selecţiei participanţilor ca viitori antreprenori/angajaţi în domeniile agroalimentar sau non-agricol, beneficiari sau viitori beneficiari ai măsurilor M3A, M4A, M4B,
M4C;
- Criteriul acţiunilor adresate romilor, tinerilor sau femeilor;
- Criteriul integrării acţiunilor la nivelul unei platforme de dezvoltare;
- Criteriul acţiunilor care integrează problematici de protecţia mediului;
- Criteriul adaptării tematicii la nevoile grupului țintă dintr-un anumit domeniu.
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
• 10.000 Euro/proiect
Având în vedere costurile relativ scăzute ale proiectelor de formare profesională, informare
şi acţiuni demonstrative, în special datorită faptului că sunt realizate la nivel local, precum
şi mărimea redusă a grupurilor ţintă, valoarea maximă a fost stabilită la 10.000 Euro.
10.
Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
Valoarea ţintă
1C
Numărul total al participanților instruiti 30
1A
Cheltuielile publice totale
16.000
2A, 2B
Numărul
de
exploatații 5
agricole/beneficiari sprijiniți
Indicatori specifici
Numărul de participanti tineri, femei sau minorități
10

M3A – INVESTIȚII PENTRU PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Slaba orientare către piaţă a fermelor mici/ mijlocii, nivelul inadecvat de dotare/ adaptare a
producţiei la piaţă, nivelul redus al cunoştinţelor fermierilor şi accesul scăzut la consiliere
sunt obstacole pentru competitivitate. Conform analizei SWOT și a diagnozei, unul dintre
punctele slabe este lipsa de organizare a agricultorilor pentru creşterea randamentului şi
adăugarea de valoare prin procesarea producţiei. Gradul relativ scăzut de dotare şi
tehnologiile depăşite utilizate în majoritatea unităţilor de profil, precum şi lipsa centrelor de
colectare a fructelor sunt puncte slabe identificate în analiza SWOT.
Investitiile în unitățile de colectare, sortare, ambalare sau procesare în sectoarele pomicol şi
zootehnic vor conduce la creșterea valorii adăugate a produselor agricole și creării de locuri
de muncă in industria de prelucrare, domeniu în care agricultorii din teritoriul GAL European
și Muscelan are tradiție și potential, dar care din cauza fragmentării exploatațiilor agricole si
investitiilor reduse a inregistrat un declin important în ultimele două decenii. Prin realizarea
acestor investiţii, va fi contracarat punctul slab privind economia subterană, dar şi faptul că
produsele locale nu sunt înregistrate şi nu există controlul calităţii şi vor fi fructificate
punctele tari ale teritoriului privind existenţa de produse alimentare locale cu potenţial
comercial şi producţia bună de fructe.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – I Favorizarea competitivității agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin înființarea și / sau modernizarea
unităților de procesare și comercializare;
• Stimularea asocierii și a investițiilor care deservesc formele asociative ale fermierilor
• Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv producția de energie regenerabilă, precum și
reducerea emisiilor de GES;
• Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, ajustarea profilului, nivelului şi
calităţii producţiei la cerinţele pieţei;
• Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013:
- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Investiții în active
fizice
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
- 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a
acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii
valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale
Domenii de intervenție secundare:

-

5B) Eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării
de locuri de muncă
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - Investițiile în active fizice inovative în domeniul procesării folosesc acele tehnologii
şi echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a
tehnologiilor moderne. Utilizarea acestor tehnologii și metode de producție noi, se va
dezvolta inovarea prin adaptarea acestora la condițiile specifice de la nivelul teritoriului.
Procesarea produselor agricole adaugă valoare acestora, aducând venituri suplimentare
pentru agenții economici din teritoriu, care determină noi investiții inovatoare.
Mediul și clima - Investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra
mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru
creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de
utilizare a deșeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului. De asemenea, prin
utilizarea unor tehnologii moderne și procesarea produselor la nivelul teritoriului GAL, se
asigură înlocuirea tehnologiilor vechi poluante și diminuarea consumurilor între intermediari
multipli.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M3A este complementară cu măsura M1
Instruire şi acţiuni de informare, deoarece au prioritate în accesarea proiectelor solicitanţii
care participă la acţiuni de formare/informare sau care îşi propun angajarea de personal care
participă la acţiunile finanţate prin măsura M1. De asemenea, prioritate în selecţia
proiectelor o au formele asociative care sunt constituite prin intermediul proiectelor de
cooperare finanţate în cadrul măsurii M7 Cooperarea orizontală şi verticală pentru asocierea
agricultorilor şi a agenţilor economici din turism, în special pentru cele care au ca şi membrii
tinerii fermieri care se instalează prin accesarea măsurii M4A Sprijinirea instalării tinerilor
fermieri, realizându-se în acest sens complementaritatea între M3A şi aceste două măsuri de
finanţare. O altă măsură de finanţare cu care M3A este complementară este măsura M6
Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare, deoarece prin criteriile de selecţie
se acordă prioritate solicitanţilor care propun realizarea de produse agro-alimentare, cu care
vor participa la o schemă de calitate finanţată prin intermediul măsurii M6.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura este sinergică cu măsurile 6 și 7 pentru ca toate
contribuie la îndeplinirea priorităţii P3, vizând promovarea organizării lanțului alimentar în
agricultură.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează principalul sector economic și
ocupația majorității populației, respectiv sectorul agro-alimentar, fiind prioritizate sectoarele
de procesare specifice teritoriului GAL (lapte, acrne, fructe, legume, miere). Creșterea
productivității și adăugarea de plus valoare produselor agricole conduc la dezvoltarea
economică a teritoriului.
Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de creșterea competitivității agenților economici
și comercializarea de produse cu valoare adăugată ridicată și calitate superioară. Prin
utilizarea de tehnologii și utilaje moderne, se introduce inovarea la nivelul teritoriului GAL.
De asemenea, prin stimularea asocierii și implicit creșterea cantității de produse cu valoare

adăugată mare pentru piață, asigură venituri mai mari pentru agricultori, care le vor utiliza
pentru a investi în dezvoltare ulterioară.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 4.2 prevăzută în PNDR
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți:
• Întreprinderi, cooperative agricole, societăți cooperative și grupuri de producători
definite conform legislației naționale în vigoare
Beneficiarii indirecți:
• Populația teritoriului GAL;
• Fermierii.
5.
Tip de sprijin
• Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art 63 ale R. 1305/2013.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- Investiții ale cooperativelor agricole, societăților cooperative agricole și grupurilor de
producători în vederea colectării, sortării, procesării, ambalării, etichetării și/sau
stocării și/sau comercializării producției membrilor cooperatori în sectorul zootehnic și
vegetal (centre pentru lapte, carne, cereale, furaje, legume, fructe etc.);
- Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de
procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
- Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru distribuirea produselor;
- Achiziţia de maşini de transport specializate pentru colectarea materiei prime
(autocisterne, remorci specializate, etc.)
- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a
energiei produse cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare fără a
genera profit și investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice;
- Investiții necorporale prin organizarea și implementarea sistemelor de management a
calității și de siguranță alimentară, achiziționarea sau dezvoltarea de software și
achiziționarea de know-how, de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în
conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;
Acțiuni neeligibile:
- Achiziția de clădiri și terenuri
- Producția de biocombustibili și peleți;
- Investițiile pentru unități de ecarisaj;
- Procesarea produselor pescărești
7.
Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

-

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute de
măsură
- Investiția trebuie să fie situată pe teritoriul GAL
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată;
- Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul sănătății publice, sanitarveterinar, de siguranță alimentară și de mediu;
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
- Criteriul sectorului de activitate, cu proiritate pentru următoarele sectoare de procesare:
lapte, carne, fructe, legume, miere;
- Criteriul proiectelor colective ale formelor asociative, în special cele finanţate prin
măsura M7 care prevăd investiții pentru prelucrarea preponderent a producției membrilor
(în special tineri fermieri instalați prin M4A);
- Criteriul valorii adăugate, cu prioritate pentru proiectele care presupun accesarea unei
scheme de calitate, inclusiv prin măsura M6 din această strategie;
- Criteriul protecției mediului, pentru proiecte care prevăd investiții în utilizarea energiei
regenerabile sau producerea de energie prin utilizarea biomasei;
- Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării, cu prioritate pentru
solicitanţii/viitorii angajaţi care beneficiază de instruire/informare în cadrul măsurii M1.
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMMuri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
- 100.000 euro/proiect
Având în vedere costurile relativ scăzute ale investiţiilor, în special datorită faptului că sunt
utilizate materiale şi forţă de muncă de la nivel local, valoarea maximă a fost stabilită la
100.000 Euro.
10.
Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
Valoare ţintă
Numărul exploatațiilor agricole care
primesc sprijin pentru participarea la
3A)
sisteme de calitate, la piețele locale și la 2
circuitele de aprovizionare scurte, precum
și la grupuri/organizații
5B)
Totalul investițiilor
2
6A) (si indicator specific LEADER) Locuri de muncă create
4
Indicatori specifici
Numărul de forme asociative beneficiare de sprijin
1
Numărul de investiții pentru protecția mediului
1

M4A – SPRIJINIREA INSTALĂRII TINERILOR FERMIERI
Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Creșterea performanței și competitivității sectorului agricol este legată de reîntinerirea
generațiilor în exploatațiile agricole. Există un nivel înalt de îmbătrânire a proprietarilor și
managerilor fermelor și reticenţă în a ceda aceste exploataţii, agricultura fiind de cele mai
multe ori principala sursa de venit. Aceasta are efect negativ asupra modernizării,
competitivității și aplicării bunelor practici de mediu ale fermelor deoarece fermierii în vârstă
sunt, în general, mai puțin înclinați către inovare, investiții în tehnologii noi și eficientizarea
producției. Și din analizele efectuate asupra teritoriului se remarcă un punct slab, acela al
îmbătrânirii proprietarilor și conducătorilor de exploatații agricole. Așa cum s-a identificat și
la nivelul nevoilor, se va acorda prioritate anumitor sectoare prioritare (bovine, caprine,
pomicultură, legumicultură şi apicultură), activități pretabile pentru fermele de dimensiuni
relativ reduse de la nivelul teritoriului. Prin întinerirea generaţiilor de agricultori va putea fi
schimbată şi mentalitatea care determină reticenţa în asociere, iar fermierii se vor putea
organiza în forma asociative care cresc randamantul în producţie şi permit integrarea
procesării pentru creşterea valorii adăugate a produselor.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – I Favorizarea competitivității agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării
tinerilor fermieri şi conformarea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi
bunăstarea animalelor, siguranţa alimentară și la locul de muncă;
• Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor
acestora și creșterea valorii produselor;
• Creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere
profesional în zonele rurale, dat fiind fenomenul de scădere și îmbătrânire a populației;
• Creșterea populației ocupate la nivelul teritoriului.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013
- P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile
a pădurilor
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Dezvoltarea
exploatațiilor și a întreprinderilor
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
- 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în
special, a reînnoirii generațiilor.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va
facilita introducerea proceselor inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind
mai deschiși să aplice tehnologii și procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol

important în diseminarea de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai facil
la informații noi, inovatoare.
Mediul și clima - Prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri se previne abandonul terenurilor
agricole, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a cerințelor privind ecocondiționalitatea și măsurilor de înverzire, determinând efecte benefice pentru mediu și
climă. De asemenea, măsura promovează investițiile pentru producerea și utilizarea energiei
regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum și a celor pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M4A este complementară cu măsura cu
M1 Instruire şi acţiuni de informare, deoarece sunt prioritari pentru finanţarea instalării,
tinerii care se profesionalizează prin participarea la acţiunile de formare/informare finanţate
prin această măsură, dar şi pentru că aceştia au prioritate pentru participarea la aceste
acţiuni, prin criteriile de selecţie ale M1 Instruire şi acţiuni de informare. De asemenea,
complementaritatea se realizează şi cu măsurile M3A Investiții pentru procesarea și
marketingul produselor agricole şi M7 Cooperarea orizontală şi verticală pentru asocierea
agricultorilor şi a agenţilor economici din turism, deoarece tinerii fermieri care se instalează,
au prioritate pentru a accesa măsura M3A ca şi membrii ai unei cooperative agricole sau grup
de producători care se constituie prin accesarea M7. Totodată, tinerii fermieri care se
instalează şi îşi propun realizarea de produse agro-alimentare care vor participa în cadrul unei
scheme de calitate finanţate prin intermediul M6 Scheme de calitate pentru produse agricole
și alimentare, primesc punctaje suplimentare prin criteriul de selecţie specific, asigurându-se
în acest fel complementaritatea între M4A şi M6.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: 2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează creşterea numărului de tineri
agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă din punct de vedere comercial,
ca şefi de exploataţii. Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele
pe care societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin
regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă şi bunăstare a
animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, conştientizare a
rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei
regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de
muncă şi creştere economică în mediul rural, conştientizare a efectelor negative determinate
de abandonul terenurilor agricole.
Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de cerințele privind adaptarea la standardele
sanitare și de mediu, dar și de creșterea competitivității exploatațiilor prin comercializarea
de produse cu valoare adăugată ridicată și calitate superioară. Totodată, prin utilizarea de
tehnologii și utilaje moderne, se introduce inovarea în agricultură în scetoarele identificate
ca prioritare, la nivelul teritoriului GAL.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 6.1 prevăzută în PNDR
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:
• tânărul fermier - o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii,
care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru
prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;
• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se instalează și exercită
un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare,
la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din
acțiuni.
Beneficiari indirecți:
•
Populația teritoriului GAL;
• Unități de procesare.
5.
Tip de sprijin
• Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de
Afaceri (PA).
• Sprijinul este forfetar și se acordă în 2 tranșe - un avans de 80% din valoarea sprijinului
forfetar și o plată finală de 20% din acesta.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
- Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante
pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura
acestora.
7.
Condiții de eligibilitate
- Ferma solicitantului trebuie să fie situată pe teritoriul GAL
- Solicitantul trebuie să fie deținătorul și gestionarul real al fermei.
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici;
- Solicitantul deține o exploatație agricolă cu o dimensiune economică stabilită conform
cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020;
- Solicitantul prezintă un plan de afaceri care prevede cel puțin unul din următoarele
obiective: îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole, îmbunătăţirea
performanţelor generale ale exploataţiei agricole (inclusiv creșterea valorii adăugate a
produselor), adaptarea producţiei la cerinţele pieţei, respectarea normelor comunitare,
în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi
sanitar-veterinare;
- Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, respectiv studii
medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară sau cunoștințe în
domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire (la momentul
depunerii sau într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării
deciziei individuale de acordare a ajutorului);
- Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la
data instalării;
- Solicitantul va face dovada comercializării a cel puțin 50% din producția realizată, la
momentul solicitării celei de-a doua tranșe de plată.
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)

-

Criteriul sectorului de activitate, cu prioritate pentru următoarele sectoare agricole:
bovine, caprine, pomicultură, legumicultură şi apicultură
- Criteriul profesionalizării, cu prioritate pentru solicitanţii care participă la acţiuni de
formare/informare finanţate în cadrul măsurii M1
- Criteriul produselor cu valoare adăugată, care presupun participarea la schemele de
calitate finanţate prin M6
- Criteriul asocierii, cu prioritate pentru solicitanții care fac parte dintr-o cooperativă
agricolă sau grup de producători, în special cele finanţate în cadrul măsurii M7
- Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării, cu prioritate pentru
solicitanţii/viitorii angajaţi care beneficiază de instruire/informare în cadrul măsurii M1
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este
de:
• 30.000 de euro pentru exploatațiile peste 30.000 € SO fără să se depășească limita
superioară a valorii producției standard prevăzută în cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020;
• 20.000 de euro pentru exploatațiile sub 29.999 SO până la limita inferioară a valorii
producției standard prevăzută în cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe,
astfel:
• 80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.
Având în vedere costurile de producţie şi valorile investiţiilor relativ scăzute, în special
datorită faptului că sunt utilizate materiale şi forţă de muncă de la nivel local, precum şi
nevoile de dezvoltare ale fermelor în funcţie de dimensiunea lor, valoarea sprijinului a fost
stabilită la 20.000 Euro, respectiv 30.000 Euro.
10.
Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
Valoarea ţintă
2B)
Numărul
de
exploatații 4
agricole/beneficiari sprijiniți
Indicatori specifici
Locuri de muncă create
4
Numarul de investiţii pentru adaptarea la standardele minime
1

M4B – ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE
Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la
obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.
Măsura va viza stimularea mediului de afaceri rural, în special privind crearea de
activităţi productive (inclusiv în sectoare cu potential de creştere) şi furnizarea de
servicii primare pentru populaţie. Prin această măsură care vizează încurajarea
antreprenoriatului și înființarea activităților non-agricole în mediul rural, teritoriul
GAL ar putea beneficia de o bună dezvoltare a afacerilor care ar conduce la
reducerea sărăciei existente în zonele rurale. Sprijinirea creării și dezvoltării
microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în domenii nonagricole va crea noi locuri
de muncă în zonele rurale și va conduce la absorbția surplusului forței de muncă din
sectorul agricol.
Stimularea activităților turistice, meșteșugărești și a celor care asigură servicii pentru
populație va creşte gradul de atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința
rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi oportunități socioeconomice, atenuând astfel o serie de puncte slabe identificate pe teritoriul GAL,
cum ar fi: riscul de excluziune socială, abilităţi scăzute antreprenoriale ale populaţiei
rurale și tendința de migrare către orașe.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: – III obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de
locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
ü Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi
și întreprinderi mici în sectorul non-agricol;
ü Încurajarea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
ü Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale;
ü Dezvoltarea activităților turistice pentru valorificarea potențialului teritoriului;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013 :
ü P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea
exploatațiilor și a întreprinderilor
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
- 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a
creării de locuri de muncă.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare - Măsura sprijină dezvoltarea de activități inovative care se realizează pentru
prima dată în teritoriul GAL, care oferă soluții pentru rezolvarea problemelor socioeconomice și fructifică oportunitățile existente. Diversificarea activităților economice
în teritoriul GAL va deschide noi oportunități și posibilități pentru adoptarea de
metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea
teritoriului. De asemenea, dezvoltarea activităților turistice determină afluxul de
turiști care aduc inovare pe cuprinsul teritoriului prin know-how și mentalități noi.
Mediul și clima - Activitățile meșteșugărești și turistice sprijinite vor viza practicarea
unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile și, mai
mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la promovarea
biodiversității și generarea de venituri pentru locuitorii mediului rural.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M4B este complementară cu
măsura M1 Instruire şi acţiuni de informare, deoarece au prioritate în selecţie
antreprenorii care au participat sau care propun angajarea participanţilor la acţiunile
de formare/informare complementare finanţate prin intermediul M1. Totodată, prin
faptul că beneficiarii acestei măsuri care realizează activităţi inovative au prioritate
pentru a dezvolta aceste activităţi prin accesarea măsurii M4C Investiţii în activități
non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului, se realizează complementaritatea între
aceste două măsuri. De asemenea, această măsură este complementară şi cu măsura
M5B Investiţii în realizarea serviciilor şi infrastructurii educaţionale, sociale şi
medicale, deoarece minorităţile, tinerii sau femeile care participă la activităţile care
încurajează antreprenoriatul desfăşurate în cadrul centrelor multiscop finanţate prin
această măsură, beneficiază de punctaje suplimentare în cadrul criteriului de selecţie
specific.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M4B contribuie la îndeplinirea priorităţii P6
prin promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în
zonele rurale
şi este sinergică cu măsurile M1, M4C, M5A, M5B, M5C, M5D și 7.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează creşterea numărului de
antreprenori la nivelul teritoriului, care determină creștere economică și acoperirea
nevoilor populației cu serviciile necesare, care reduc disparitățile între mediul rural și
cel urban. De asemenea, prin sprijinirea activităților productive și a celor
meșteșugărești, se utilizează produsele locale și sunt fructificate cunoștințele
existente la nivelul teritoriului. Toate aceste investiții generează crearea de noi
locuri de muncă și reducerea șomajului.
Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de tipurile de investiții, care se realizează
pentru prima dată la nivelul teritoriului și care valorifică atât resursele naturale, cât
și cele antropice.
3. Trimiteri la alte acte legislative
ü Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 6.2 prevăzută în PNDR;

ü

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru
participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți:
ü Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii
aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au
desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
Beneficiarii indirecți:
ü Populația teritoriului GAL;
ü Minoritatea romă.
5. Tip de sprijin
ü Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi
activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acţiuni eligibile:
ü Înființarea de acțivități non-agricole, cum ar fi:
ü Înființarea și dotarea cooperativelor meșteșugărești pentru comunitatea romă;
ü Crearea și dotarea de ateliere meșteșugărești și ateliere de producție;
ü Crearea de infrastructuri pentru cazarea turiștilor prin transformarea,
modernizarea și dotarea gospodăriilor țărănești (case de oaspeţi);
ü Amenajarea de trasee turistice și crearea de facilități de agrement;
ü Înființarea și dotarea serviciilor pentru populație (frizerii, croitorii, ateliere de
reparații încălțăminte, ateliere de reparații electrocasnice, etc.);
ü Înființarea și dotarea serviciilor pentru dezvoltarea economică a teritoriului
(agenții de turism, servicii de cazare, servicii de consiliere, servicii de
proiectare, etc.);
ü Înființarea și dotarea altor activități non-agricole care contribuie la dezvoltarea
economică a teritoriului.
ü Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile
relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile,
indiferent de natura acestora.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole
aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea
Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor
din Anexa I la Tratat.
7. Condiții de eligibilitate
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
2. Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri prin care să demonstreze
viabilitatea economică a activității;
3. Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități
sprijinite prin măsura de finanțare;

4. Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate pe teritoriul

GAL;

5. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la

data notificării de primire a sprijinului;

6. Înaintea solicitării tranșei finale, beneficiarul trebuie să facă dovada că a

implementat corect planul de afaceri (conf. art. 19 din Reg. 1305/2013).

8. Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor
Solicitantului)
ü Criteriul sectorului de activitate, cu proiritate pentru activitățile turistice,
activitățile meșteșugărești și activitățile care asigură servicii pentru populație;
ü Criteriul activităților inovative, care se realizează pentru prima dată la nivelul
teritoriului;
ü Criteriul integrării investițiilor la nivelul unei platforme de dezvoltare;
ü Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării, cu prioritate
pentru solicitanţii/viitorii angajaţi care beneficiază de instruire/informare în
cadrul măsurii M1;
ü Criteriul sprijinirii activităților pentru tineri, femei sau minorități, în special
cei/cele care participă la activităţile centrelor finanţate prin M5B.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este
de:
ü 28.000 de euro/proiect;
Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
ü 80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
ü 20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de
finanțare.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi
recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform Reg. (UE) nr.
1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis
primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim
al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.
Având în vedere costurile de producţie şi valorile investiţiilor relativ scăzute, în
special datorită faptului că sunt utilizate materiale şi forţă de muncă de la nivel
local, valoarea sprijinului a fost stabilită la 28.000 Euro.

10.Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
6A) (și indicator specific
Locuri de muncă create
LEADER)
Indicatori specifici
Numărul de activități non-agricole sprijinite
Numărul de persoane din grupuri dezavantajate angajate

Valoare țintă
6
4
2

M4C – INVESTIŢII ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Principalul scop al măsurii este acela de a promova dezvoltarea unor activități economice în
teritoriul GAL, pentru diversificarea activităţilor non-agricole în domenii considerate ca fiind
prioritare, cum ar fi: meșteșugurile/ artizanatul, turismul, prelucrarea materiilor prime
natural existente în teritoriu. În același timp, analiza SWOT a identificat un punct forte al
teritoriului existența unor obiceiuri tradiționale (cioplitoria în piatră, țesutul, împletitura de
nuiele etc) care însă sunt insuficient finanțate și dezvoltate. Existența unui patrimoniu
cultural și natural de valoare pe teritoriul GAL, precum și specificitățile zonale (ex.
Meșteșuguri, produse locale etc), permite și dezvoltarea serviciilor turistice, care ar putea
diminua disparitățile dintre urban și rural, prin dezvoltarea zonei ca efect indirect al creării
de locuri de muncă și atragerea de turiști.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Reducerea disparitatilor intre mediul urban si mediul rural prin dezvoltarea economiei
rurale;
• Creșterea numărului de activități non-agricole și dezvoltarea celor existente, pentru
crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor populației;
• Încurajarea activităților inovative și dezvoltarea activităților meșteșugărești tradiționale;
• Dezvoltarea activităților turistice pentru valorificarea potențialului teritoriului;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013
- P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Dezvoltarea
exploatațiilor și a întreprinderilor.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
- 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și
crearea de locuri de muncă.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - Măsura sprijină dezvoltarea de activități inovative care se realizează pentru prima
dată în teritoriul GAL, care oferă soluții pentru rezolvarea problemelor socio-economice și
fructifică oportunitățile existente. Dezvoltarea activităților economice non-agricole în zonele
rurale va deschide noi oportunități și posibilități pentru adoptarea de metode noi și utilizarea
de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea teritoriului GAL. De asemenea,
dezvoltarea activităților turistice determină afluxul de turiști care aduc inovare pe cuprinsul
teritoriului prin know-how și mentalități noi.
Mediul și clima - în vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale de pe cuprinsul
teritoriului, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a
provocărilor privind schimbările climatice, investiţiile în utilizarea energiei regenerabile şi
eficientizarea energetică conduc la reducerea poluării şi a efectelor negative asupra mediului

generate de sursele conventionale de energie. De asemenea, investițiile în infrastructură de
apă/apă uzată, vor contribui la: îmbunătățirea calității apei potabile, reducerea pierderilor
de apă din sisteme învechite precum și a poluării cauzate de încărcătura organică
biodegrabilă din gospodăriile rurale.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M4C este complementară cu măsura de
finanţare M1 Instruire şi acţiuni de informare, deoarece prioritate în selecţia participanţilor la
acţiunile finanţate prin această măsură o vor avea cei care sunt sau vor deveni antreprenori
sau angajati ai acestora în domenii non-agricole, dar şi pentru că au prioritate în selecţia
proiectelor pentru dezvoltarea de activităţi non-agricole solicitanţii care participă la
activităţi de formare/informare sau care angajează participanţi profesionalizaţi prin
intermediul acestor acţiuni (inclusiv minorităţile care participă la activităţi de
formare/informare în domeniul meşteşugurilor şi care sunt angajaţi în cadrul centrelor
meşteşugăreşti). De asemenea, această măsură este complementară cu măsura M4B
Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole prin faptul că
beneficiarii acestei măsuri care realizează activităţi inovative au prioritate pentru a dezvolta
aceste activităţi prin accesarea măsurii M4C. De asemenea, împreună cu măsura M4B, se
realizează complementaritatea şi cu M7 Cooperarea orizontală şi verticală pentru asocierea
agricultorilor şi a agenţilor economici din turism, datorită faptului că solicitanţii care au
prioritate în selecţia proiectelor pentru aceste două măsuri sunt cei care fac parte dintr-o
platformă de dezvoltare la nivel local, cum ar fi dezvoltarea integrată a unei comunităţi în
scop turistic finanţată prin intermediul M7 (realizarea de case de oaspeţi, hanuri, facilităţi de
agrement etc.). Totodată, această măsură este complementară şi cu măsura M5B Investiţii în
realizarea serviciilor şi infrastructurii educaţionale, sociale şi medicale, deoarece
minorităţile, tinerii sau femeile care participă la activităţile care încurajează
antreprenoriatul desfăşurate în cadrul centrelor multiscop finanţate prin această măsură,
beneficiază de punctaje suplimentare în cadrul criteriului de selecţie specific.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M4C este sinergică cu M1, M4B, M5A, M5B, M5C, M5D
și M7 pentru că toate contribuie la îndeplinirea priorității P6 care promovează crearea
locurilor de muncă, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale ale
teritoriului GAL.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează dezvoltarea activităților nonagricole la nivelul teritoriului, care determină creștere economică și acoperirea nevoilor
populației cu serviciile necesare, care reduc disparitățile între mediul rural și cel urban. De
asemenea, prin sprijinirea activităților productive specifice teritoriului și a celor
meșteșugărești, se utilizează produsele locale și sunt fructificate cunoștințele existente la
nivelul teritoriului. Toate aceste investiții generează crearea de noi locuri de muncă și
reducerea șomajului.
Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de tipurile de investiții care vor fi sprijinite, cu
prioritate pentru investiții inovative, care se realizează pentru prima dată la nivelul
teritoriului și care valorifică atât potențialul și resursele umane, cât și cele naturale.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 6.4 prevăzută în PNDR

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
Hotărâre 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în
momentul depunerii acesteia (start-ups);
Beneficiari indirecți:
• Populația teritoriului GAL
• Minoritatea romă
5.
Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Dezvoltarea sau înființarea de acțivități non-agricole, cum ar fi:
- Înființarea și dotarea activităților productive și serviciilor inovative (fabrici de producere
termoizolații din lână, activități productive atipice, centre de colectare și procesare
produse accesorii ale pădurii, servicii de producție cinematografică, facilități de
agrement eco- și silvoturistice, hanuri și taverne tradiționale, stâne turistice, etc.)
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea cooperativelor meșteșugărești pentru
comunitatea romă
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea de ateliere meșteșugărești/de artizanat
și ateliere de producție;
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea de infrastructuri și servicii turistice
(pensiuni, agropensiuni, restaurante, facilități de agrement, trasee turistice etc.);
- Înființarea și dotarea serviciilor pentru populație (servicii medicale, sociale, sanitarveterinare, ateliere de reparații, etc.)
- Înființarea și dotarea serviciilor pentru dezvoltarea economică a teritoriului (centre de
instruire, servicii de consultanţă, contabile, servicii informatice, servicii de proiectare,
etc.)
- Înființarea și dotarea centrelor de colectare și prelucrare ale materiilor prime naturale
existente la nivelul teritoriului (prelucrarea secundară a lemnului și a deseurilor
rezultate, produse accesorii ale pădurii, plante medicinale, lână, etc.)
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea altor activități non-agricole care
contribuie la dezvoltarea economică a teritoriului

Acțiuni neeligibile:
- Prestarea de servicii agricole;
- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
- Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică
- Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.)
7.
Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să deţină drept real principal asupra terenurilor sau clădirilor care fac
obiectul invertiţiei;
- Investiția şi activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL (comercializarea
producţiei poate fi realizată şi în afara teritoriului);
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
- Solicitantul trebuie să nu fie în dificultate;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
- Investiția trebuie să demonstreze viabilitatea economică;
- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
- Criteriul activităților inovative (realizate pentru prima dată la nivelul teritoriului) sau
dezvoltării activităţilor inovative înfiinţate prin M4B;
- Criteriul activităților adresate romilor, tinerilor sau femeilor în special cei/cele care
participă la activităţile centrelor finanţate prin M5B;
- Criteriul integrării investițiilor la nivelul unei platforme de dezvoltare, în special cele
dezvoltate prin intermediul măsurii M7;
- Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării, cu prioritate pentru
solicitanţii/viitorii angajaţi care beneficiază de instruire/informare în cadrul măsurii M1.
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 90% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
• 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000
Euro/ beneficiar.
Având în vedere costurile necesare implementării proiectelor, care presupun în majoritatea
cazurilor investiţii cu construcţii-montaj, precum şi dotarea cu echipamente, valoarea
sprijinului public a fost stabilită la maximum 200.000 Euro. De asemenea, datorită
dificultăţilor de a asigura cofinanţarea privată a proiectelor, în special de către investitorii
locali, intensitatea sprijinului a fost stabilită la maximum 90%.
10.
Indicatori de monitorizare

Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
6A (si indicator specific LEADER) Locuri de muncă create
Indicatori specifici
Numărul de persoane din grupuri dezavantajate angajate
Numărul de activități non-agricole sprijinite

Valoarea ţintă
10
4
5

M5A – DEZVOLTAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII DE BAZĂ, ÎN ECHILIBRU CU MEDIUL
ŞI ECONOMIA LOCALĂ
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Infrastructura şi serviciile de bază în comunitățile rurale ale GAL-ului sunt neadecvate atât
din punct de vedere al calității, dar mai cu seamă a functionalității acestora. Acestea
reprezintă principalele elemente care menţin un decalaj accentuat între zonele rurale şi
zonele urbane şi cu atât mai mult, o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socioeconomice a zonelor rurale. Astfel modernizarea sistemelor de alimentare cu apă prin
utilizarea de noi surse, rețele de drumuri de interes local pentru îmbunătățirea conectivității,
servicii de sănătate reprezintă nevoi de bază pentru populația rurală. Accesul limitat la
acestea este reflectat într-un grad redus de atractivitate a spațiului rural atât pentru
antreprenori, dar și pentru tinerii din aceste zone. Deficiențele ce decurg dintr-o
infrastructură locală şi servicii pentru populaţie slab dezvoltate determină de asemenea
decalaje de accesibilizare a formelor educaționale. O infrastructură de bază îmbunătățită şi
crearea serviciilor de bază pentru populaţie vor crea condiţii de viaţă adecvate, o dezvoltare
și revitalizare a economiei rurale asigurând totodată accesul la sănătate, servicii sociale, dar
și educație. De asemenea, prin dezvoltarea infrastructurii de bază în echilibru cu natura, se
conservă punctele tari ale teritoriului privind cadrul natural deosebit şi care poate genera o
dezvoltare economică sustenabilă.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Reducerea disparităților între mediul urban și mediul rural prin dezvoltarea infrastructurii
de bază şi a serviciilor în teritoriu;
• Protecţia mediului prin reducerea consumului de energie din surse convenţionale;
• Îndeplinirea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului economic pe cuprinsul teritoriului și
crearea de locuri de muncă, prin dezvoltarea utilităților şi a serviciilor necesare;
• Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea si îmbunătățirea
mediului ambient si a serviciilor publice locale;
• Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013
- P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
- 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
Domenii de intervenție secundare:
- 5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor,
a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază este esenţial pentru dezvoltarea
economică a teritoriului. O infrastructură îmbunătățită şi asigurarea serviciilor publice
necesare permite afacerilor din teritoriul GAL să se dezvolte şi încurajează spiritul
antreprenorial şi inovator.
Mediul și clima - în vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale de pe cuprinsul
teritoriului, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a
provocărilor privind schimbările climatice, investiţiile în utilizarea energiei regenerabile şi
eficientizarea energetică conduc la reducerea poluării şi a efectelor negative asupra mediului
generate de sursele conventionale de energie. De asemenea, investițiile în infrastructură de
apă/apă uzată, vor contribui la: îmbunătățirea calității apei potabile, reducerea pierderilor
de apă din sisteme învechite precum și a poluării cauzate de încărcătura organică
biodegrabilă din gospodăriile rurale.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: această măsură este complementară cu M4B –
Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4C – Investiţii în
activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului, deoarece prin această măsură se
urmăreşte cu prioritate deservirea agenţilor economici care realizează investiţii non-agricole,
acest lucru observându-se în mod concret în dezvoltarea infrastructurii turistice necesare
realizării investiţiilor în acest domeniu.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5A este sinergică cu măsurile M1, M4B, M4C, M5B, M5C,
M5D și M7 ducând la realizarea priorităţii P6, care promovează incluziunea socială, reducerea
sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale de pe teritoriul GAL.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
pentru populaţie şi asigurarea accesului la serviciile de bază în vederea realizării unei
dezvoltări durabile.
Prin investiţiile destinate utilizării energiei regenerabile şi eficientizării energetice a
clădirilor publice se realizează o dezvoltare a teritoriului în echilibru cu protecţia mediului.
De asemenea, măsura vizează dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor necesare dezvoltării
mediului de afaceri şi a investiţiilor, dar şi creşterea atractivităţii teritoriului pentru o
dezvoltare a potenţialului turistic şi fructificarea din punct de vedere economic a
oportunităţilor oferite de mediul natural, social şi cultural.
Înființarea/ modernizarea piețelor locale/ spațiilor pentru organizarea târgurilor facilitează
comercializarea produselor locale într-un mediu organizat, cu respectarea normelor de
sănătate public.
Caracterul inovativ al măsurii este dat în primul rând de tipul acţiunilor eligibile, care
integrează pentru prima dată la nivelul teritoriului atât realizarea infrastructurii şi serviciilor
de bază, cât şi protejarea mediului prin eficientizare energetică şi utilizarea energiei
regenerabile, precum şi crearea sau reabilitarea pentru prima dată a infrastructurii de interes
turistic, pentru creşterea valorii adăugate a teritoriului. De asemenea, pentru unele localităţi
de pe cuprinsul teritoriului, se vor crea pentru prima dată servicii pentru populaţie care vor
creşte nivelul de trai şi vor diminua diferenţele dintre mediul rural şi cel urban.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 7.2 prevăzută în PNDR

Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
Hotărâre 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți:
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
Beneficiarii indirecți:
• Populația teritorului GAL;
• Agenții economici de pe teritoriul GAL, inclusiv cei sprijiniți prin măsurile M4B și M3A;
• Minoritatea romă
5.
Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- Modernizarea şi extinderea clădirilor publice şi eficientizarea energetică a acestora,
inclusiv dotarea cu surse de energie alternative (sedii de primării, sedii administrative
etc.);
- Înfiinţarea/ modernizarea, amenajarea spaţiilor publice (amenajări de parcări, pieţe
agroalimentare, spaţii pentru organizarea de târguri, etc.)
- Înfiinţarea/ modernizarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii de
joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete etc.);
- Înfiinţarea/ modernizarea, amenajarea infrastructurii de interes turistic – trasee turistice
tematice (pentru caruţe/trăsuri/şarete, către obiective turistice, teme gastronomice
etc.), trasee pentru biciclete, facilităţi turistice de agrement etc.;
- Crearea şi/sau dotarea serviciilor publice de bază pentru populaţie (ex: intervenţii în caz
de urgenţă, băi comunale, servicii de salubrizare, staţii de măsurare a calităţii aerului,
etc.);
- Modernizarea rețelei publice de apă, inclusiv utilizarea de noi resurse de alimentare cu
apă (captare izvoare, foraje pentru surse de apă calitativă, etc.);
- Crearea infrastructurii de iluminat public utilizând energia regenerabilă;
- Modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
Acțiuni neeligibile:
- Costurile cu întreținerea, reparațiile și exploatarea investiției realizate;
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
7.
Condiții de eligibilitate

-

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să deţină drept real principal asupra terenurilor sau clădirilor care fac
obiectul invertiţiei;
- Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL;
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală a comunei
(dacă este cazul);
- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia;
- Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu
împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;
Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să se realizeze
în localități rurale care fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 - 10.000 l.e. Deși
aglomerările mai mari au prioritate, conform Directivei 91/271/CEE, este necesară și o
tratare corespunzătoare pentru aglomerările cu mai puțin de 2.000 l.e. Având în vedere că
acest tip de aglomerare are o capacitate economică limitată, în situații excepționale poate fi
acordat sprijin, în conformitate cu master planurile și pe baza unei justificări tehnice și
economice întemeiate, doar pentru sistemele centralizate, excluzând sistemele de tratare
individuale.
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
- Criteriul gradului de acoperire a populației deservite
- Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
- Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
- Criteriul investiţiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri
- Criteriul utilizarii energiei regenerabile şi eficientizarea energetică
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi de până la 100% în cazul
proiectelor de apă/apă uzată, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va
depăși:
• 200.000 Euro/proiect
Având în vedere costurile necesare implementării proiectelor, care presupun în majoritatea
cazurilor investiţii cu construcţii-montaj, precum şi dotarea cu echipamente, valoarea
sprijinului public a fost stabilită la maximum 200.000 Euro.
10.
Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
Valoare ţintă
6B
Populație netă care beneficiază de 10.000
servicii/infrastructuri îmbunătățite

5C
Totalul investițiilor
50.000 Euro
Indicatori specifici
Populaţia dezavantajată care beneficiază de servicii/infrastructuri finanţate 500

M5B – INVESTIŢII ÎN REALIZAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE, SOCIALE
ŞI MEDICALE
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform analizei SWOT și a diagnozei teritoriului, se constată o lipsă a serviciilor integrate,
care includ servicii de protecție socială, ocupare, educație, sănătate, și alte servicii publice
(necesare pentru a oferi suport familiilor și copiilor în sărăcie extremă). Conform Strategiei
naționale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020, se dorește realizarea
acestor servicii integrate, mai ales în zonele rurale. Atât la nivel national, cât și la nivelul
teritoriului acoperit de GAL se constată faptul că școlile sunt dezavantajate prin comparație
cu cele din zonele urbane în ceea ce privește finanțarea disponibilă, resursele umane,
dotările, infrastructura și accesibilitatea. Este nevoie de o abordare integrată în vederea
îmbunătățirii nivelului de educație, a capacității de inserție profesională şi a accesului la
piața muncii, precum şi a accesului la infrastructură de bază de calitate, precum și la
creșterea accesului la servicii medicale de calitate a grupurilor vulnerabile, inclusiv roma.
Îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii pentru comunitățile marginalizate (în
special în cele de romi) constituie o prioritate, însă, în cazul în care comunitatea este
segregată, investițiile de genul acesta trebuie însoțite de investiții care să conducă la crearea
sau întărirea relației între grupul vulnerabil și comunitatea majoritară, prin desfășurarea de
activități comune, în spațiile/ facilitățile amenajate prin finanțarea acestei măsuri.
Alte puncte slabe identificate la nivelul teritoriului acoperit de GAL se referă la: lipsa
serviciilor pentru persoanele în vârstă, capacitatea redusă a sistemului de sănătate (puțini
medici și inegal distribuiți în teritoriu), ceea ce duce la imposibilitatea practicării medicinei
preventive și lipsa unor centre pentru situații de urgență și a unor centre de permanență.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Reducerea disparitatilor intre mediul urban si mediul rural
• Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;
• Sprijinirea integrării sociale a minorităţilor, femeilor şi tinerilor;
• Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea serviciilor publice
educaţionale, sociale şi medicale;
• Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului economic, crearea de locuri de muncă şi
ocuparea acestora, prin dezvoltarea facilităţilor de suport pentru persoanele întreţinute;
• Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

- 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii şi serviciilor educaţionale şi sociale este
esenţial pentru dezvoltarea economică a teritoriului. O infrastructură îmbunătățită şi
asigurarea acestor servicii permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre
noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale. De asemenea, prin
asigurarea infrastructurii şi serviciilor sociale, se crează integrarea socială a categoriilor
defavorizate, care pot contribui din această poziţie la dezvoltarea comunităţii prin acţiuni
inovative. Pentru asigurarea sustenabilității serviciilor sociale există modalitatea de susținere
integrată prin finanțarea LEADER și POCU (5.2).
Mediul și clima – prin dezvoltarea serviciilor şi infrastructurii sociale şi educaţionale se
asigură premisele unei înţelegeri mai bune a angajamentelor de mediu și a provocărilor
privind schimbările climatice.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M5B este complementară cu măsurile
M4B Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4C şi Investiţii
în activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului, deoarece minorităţile, tinerii sau
femeile care participă la activităţile care încurajează antreprenoriatul desfăşurate în cadrul
centrelor multiscop finanţate prin această măsură, beneficiază de punctaje suplimentare în
cadrul criteriului de selecţie specific măsurii M4B. De asemenea, această măsură este
complementară şi cu măsura M5C Investiţii pentru protejarea patrimoniului cultural şi a
moştenirii locale, deoarece centrele multiscop dezvoltate prin intermediul măsurii M5B pot fi
dezvoltate în continuare prin extinderea cu activităţi culturale finanţate prin măsura M5C.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5B este sinergică cu măsurile M1, M4B, M4C, M5A, M5C,
M5D și M7 ducând la realizarea priorităţii P6, care promovează incluziunea socială, reducerea
sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează îmbunătăţirea capacităţii de a
susține un nivel decent de educaţie și îngrijire a copiilor antepreșcolari. De asemenea,
măsura asigură creşterea nivelului de trai pentru populaţie prin asigurarea serviciilor sociale
şi medicale necesare, dar şi diminuarea discriminării privind accesul pe piața muncii a
femeilor, cât și creșterea nivelului de educație a minorităților etnice și a populației rurale,
conducând astfel la asigurarea egalității de șanse și evitarea segregării. Totodată, prin
crearea facilităţilor sociale, persoanele care aveau în grijă copii, bătrânii sau bolnavii pot
dezvolta mediul economic, prin antreprenoriat şi ocupare a locurilor de muncă de la nivelul
teritoriului.
Caracterul inovativ al măsurii este dat în primul rând de tipul acţiunilor eligibile, care
integrează pentru prima dată la nivelul teritoriului activităţile sociale şi educative în centre
multifuncţionale, dar şi activităţile medicale şi de sănătate în centre multifuncţionale şi
centre de permanenţă. De asemenea, se vor crea pentru prima dată pe cuprinsul teritoriului
centre social şi educative adresate minorităţilor, femeilor sau tinerilor.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 7.2 prevăzută în PNDR
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
Hotărâre 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
Legea 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de
permanenţă
Ordin 753/2424/2013 privind Norme metodologice cu privire la asigurarea continuităţii
asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
Hotărâre 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Legea 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor
HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor
unitati de educatie timpurie anteprescolara
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți:
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și
infrastructură de tip after-school)
• Unități de cult conform legislației în vigoare;
• Parteneriate între entitățile de mai sus.
Beneficiarii indirecți:
• Populația teritoriului GAL;
• Persoane tinere pre-școlare;
• Grupuri dezavantajate (femei, persoane în vârstă, etc.)
• Minoritatea romă
5.
Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- Înfiinţare şi dotare centre de zi multiscop pentru consiliere familială, educare, formare
profesionala, încurajarea antreprenoriatului etc. pentru minoritaţi, femei sau tineri;
- Înfiinţare şi dotare centre de permanenţă, precum şi centre multifuncţionale pentru
asigurarea serviciilor de sănătate şi/sau sociale;
- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara
incintei școlilor din mediul rural;
- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar
superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor
profesionale în domeniul agricol de pe teritoriul GAL;

-

Înfiinţarea și modernizarea (inclusiv dotarea) centrelor de zi pentru copii orfani, bătrâni,
persoane cu nevoi speciale etc.;
- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip
after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural;
Acțiuni neeligibile:
- Costurile cu întreținerea, reparațiile și exploatarea investiției realizate;
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
7.
Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să deţină drept real principal asupra terenurilor sau clădirilor care fac
obiectul invertiţiei;
- Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL;
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/ mentenanța/ sustenabilitatea
investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată, inclusiv prin finanțarea OS5.2
din POCU;
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală a comunei
(dacă este cazul);
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea şi oportunitatea acesteia;
- Investiţiile în infrastructura socială nu trebuie să prevadă rezidenţă pentru persoane;
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
- Criteriul gradului de acoperire a populației deservite
- Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
- Criteriul valorii adăugate a investiţiilor – mai multe tipuri de acţiuni desfășurate (sociale,
educaţionale sau medicale)
- Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
- Criteriul creării de noi locuri de muncă
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi 90% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși:
• 200.000 Euro/proiect
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000
Euro/ beneficiar.
Având în vedere costurile necesare implementării proiectelor, care presupun în majoritatea
cazurilor investiţii cu construcţii-montaj, precum şi dotarea cu echipamente, valoarea
sprijinului public a fost stabilită la maximum 200.000 Euro.
10.
Indicatori de monitorizare

Domenii de intervenție
6B

Indicator de monitorizare
Valoare ţintă
Populație netă care beneficiază de 10.000
servicii/infrastructuri îmbunătățite

Indicatori specifici
Locuri de muncă create
5
Populaţia dezavantajată care beneficiază de servicii/infrastructuri200
finanţate

M5C – INVESTIŢII PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI A MOŞTENIRII LOCALE
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform analizei SWOT, se remarcă o calitate slabă a infrastructurii turistice, degradarea
aşezămintelor tradiționale cu valoare culturală și a monumentelor istorice, de unde reiese
nevoia satelor din teritoriu cu o bogată moştenire de o mai bună organizare pentru a asigura
conservarea resurselor culturale unice și utilizarea acestora în scopul dezvoltării socioeconomice.
Tradiţiile rurale, etno-folclorice, culturale, ecologice, gastronomice și caracteristicile locale
de mediu, în special în zonele protejate, sunt insuficient valorificate pentru dezvoltarea
turismului, pentru crearea de locuri de muncă, pentru generarea de venit și pentru asigurarea
unui impact pozitiv asupra sentimentului de demnitate și mândrie al comunităților locale.
Sprijinul acordat în cadrul unui proces integrat și echilibrat de dezvoltare teritorială, inclusiv
prin intermediul acestei măsuri, va conduce la păstrarea și conservarea patrimoniului local,
iar acțiunile de marketing aferente pot genera valoarea adăugată pentru produsele
autohtone.
Prin acțiuni inovative de punere în valoare a patrimoniului local se poate realiza, de
asemenea, creşterea atractivității zonelor rurale, atât pentru populația rurală cât și pentru
turişti. O mai bună recunoaștere și protecţie a moştenirii culturale și naturale ar duce la
intensificarea gradului de identificare al populației rurale cu zonele în care trăiesc și a
dorinței acestora de a rămâne în spațiul rural, diminuând astfel dorința de a emigra către
zonele urbane.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Reducerea disparităților între mediul urban și mediul rural
• Creşterea atractivităţii teritoriului prin dezvoltarea şi îmbunătățirea mediului ambient şi
a potenţialului turistic;
• Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin accesul la infrastructură şi servicii
culturale;
• Conservarea şi perpetuarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;
• Conservarea culturii şi spiritualităţii specifice teritoriului;
• Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013
- P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele
rurale
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
- 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Domenii de intervenție secundare:

-

5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor,
a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii şi serviciilor culturale contribuie în mod
esenţial la dezvoltarea inovării pe cuprinsul teritoriului. Accesul la servicii şi infrastructură
culturală crează premiza educării şi inovării. De asemenea, conservarea tradiţiilor, a culturii
şi spiritualităţii conduce la rezolvarea provocărilor prezentului şi viitorului prin metode
tradiţionale adaptate la nou, generând inovare.
Mediul și clima – prin dezvoltarea culturii se asigură capacitatea unei înţelegeri mai bune a
nevoilor de protejare a mediului și a provocărilor privind schimbările climatice. De asemenea,
prin conservarea moştenirii rurale, se pot aplica practici tradiţionale şi metode prietenoase
cu mediul, pentru a genera creştere în economia, ca alternativă pentru soluţiile moderne.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M5C este complementară cu măsura
M5B Investiţii în realizarea serviciilor şi infrastructurii educaţionale, sociale şi medicale,
deoarece centrele multiscop dezvoltate prin intermediul măsurii M5B pot fi dezvoltate în
continuare prin extinderea cu activităţi culturale finanţate prin măsura M5C.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M5C este sinergică cu măsurile M1, M4B, M4C, M5A,
M5B, M5D și M7 ducând la realizarea priorităţii P6, care promovează incluziunea socială,
reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale de pe teritoriul GAL.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei, dar şi conservarea patrimoniului cultural şi spiritual existent. Prin asigurarea
accesului la cultură, creşte nivelul de educaţie al populaţiei şi determină spiritul
antreprenorial, dar şi capacitatea de a se dezvolta. Totodată, prin conservarea patrimoniului
cultural şi spiritual, creşte nivelul de atractivitate a teritoriului, atât pentru locuitori, cât şi
pentru dezvoltarea turismului. Caracterul inovativ al acestei măsuri este determinat chiar de
tipul acţunilor eligibile, respectiv acţiunile pentru conservarea tradiţiilor şi a moştenirii
rurale, conservarea moştenirii culturale şi spirituale, precum şi centrele integrate pentru
populaţia romă, care se realizează pentru prima dată pe cuprinsul teritoriului. De asemenea,
îmbinarea între construcţia sau modernizarea infrastructurii culturale şi acţiunile de protecţie
a mediului prin reabilitare termică şi utilizarea de energie din surse regenerabile reprezintă o
soluţie inovativă care aduce valoare adăugată teritoriului realizând simultan două obiective
prioritare pentru strategia GAL.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă sub-măsurii 7.6 prevăzută în PNDR
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
Hotărâre 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
Legea 334/2002 Legea bibliotecilor
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcți:
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri care au ca scop protejarea/ promovarea obiectivelor culturale;
• Unități de cult conform legislației în vigoare;
• Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de
patrimoniu cultural de utilitate public și interes local.
Beneficiarii indirecți:
• Populația teritoriului GAL;
• Minoritatea romă.
5.
Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- Înfiinţare/modernizare şi dotare infrastructură pentru conservarea tradiţiilor şi a
moştenirii rurale (sate tematice, stâne tradiţionale, etc.);
- Înfiinţare/modernizare şi dotare centre culturale (biblioteci, cămine culturale, etc.),
inclusiv eficientizarea energetică şi/sau utilizarea de surse de energie alternative;
- Restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale şi a bisericilor de
patrimoniu sau de interes local, inclusiv accesibilizarea acestora prin construcţia,
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces;
- Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural
imobil de interes local (case memoriale, monumente, castele, etc.);
- Înfiinţare/modernizare şi dotare centre integrate socio-culturale pentru populaţia romă
(activităţi artistice, teatru, activităţi creative etc.);
Acțiuni neeligibile:
- Contribuția în natură;
- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
7.
Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul trebuie să deţină drept real principal/ de administrare (în cazul ONG-urilor)
asupra terenurilor sau clădirilor care fac obiectul invertiţiei;
- Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL;
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală a comunei
(dacă este cazul);

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea şi oportunitatea acesteia;
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
- Criteriul gradului de acoperire a populației deservite
- Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
- Criteriul valorii adăugate a investiţiilor – mai multe tipuri de acţiuni culturale desfășurate
- Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
- Criteriul creării de noi locuri de muncă
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi 90% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși:
• 200.000 Euro/proiect
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000
Euro/ beneficiar.
Având în vedere costurile necesare implementării proiectelor, care presupun în majoritatea
cazurilor investiţii cu construcţii-montaj, precum şi dotarea cu echipamente, valoarea
sprijinului public a fost stabilită la maximum 200.000 Euro.
10.
Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
Valoare ţintă
6B
Populație netă care beneficiază de 10.000
servicii/infrastructuri îmbunătățite
5C
Totalul investițiilor
5.000 Euro
Indicatori specifici
Locuri de muncă create
4
Populaţia dezavantajată care beneficiază de servicii/infrastructuri200
finanţate

M5D – ASIGURAREA ACCESIBILITĂȚII, UTILIZĂRII ȘI CALITĂȚII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIEI
ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN TERITORIUL GAL
Tipul măsurii: INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În prezent există o conectivitate slabă la internet în bandă largă în anumite zone ale
teritoriului, atât în ceea ce privește acoperirea cât și viteza (acces redus la viteză broadband)
cauzată atât de lipsa unei infrastructuri moderne TIC, cât și de veniturile slabe ale populației
rurale care se confruntă, implicit, cu un nivel scăzut de aptitudini TIC. Astfel, conform listei
„Localități eligibile pentru investitii broadband PNDR 2014-2020 – M19-LEADER”, pe teritoriul
GAL se regăsesc 3 localități (Cetățeni, Dâmbovicioara, Mioarele) care cumulează o populație
de peste 1000 persoane care nu au acces la internet.
Modernizarea infrastructurii TIC și a serviciilor de comunicații în comunitățile locale va
facilita o participare mai intensă a populației din spațiul rural la procesul de creștere
economică, ducând astfel la reducerea disparităților legate de calitatea serviciilor dintre
zonele rurale și centrele urbane.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – III obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Reducerea disparitatilor intre mediul urban si mediul rural prin asigurarea serviciilor TIC;
• Îndeplinirea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului economic pe cuprinsul teritoriului si
crearea de locuri de muncă, prin dezvoltarea utilitatilor şi a serviciilor TIC necesare;
• Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea si îmbunătățirea
accesului local la infrastructura de comunicații în bandă largă;
• Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul teritoriului.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013
- P6, promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale, paragraful (1), litera c - infrastructura de bandă largă,
inclusiv construirea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă
largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare;
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
- 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și
comunicațiilor (TIC) în zonele rurale
Domenii de intervenție secundare:
- 6B) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii TIC este esenţial pentru dezvoltarea
socio-economică a teritoriului. Asigurarea infrastructurii de comunicații în bandă largă
determină accesul populaţiei şi a mediului economic la un spectru de informaţie foarte vast,
oferind posibilitatea de dezvoltare prin transferul de cunoştinţe şi bune practici, dar şi o
capacitate superioară de a soluţiona provocările prin inovare.

Mediul și clima - în vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale de pe cuprinsul
teritoriului, în sensul unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a
provocărilor privind schimbările climatice. De asemenea, utilizarea soluţiilor informatice
determină economisirea materialelor consumabile care substituie aceste servicii şi care
generează deşeuri şi determină poluarea mediului.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M5D este sinergică cu măsurile M1, M4B, M4C, M5A,
M5B, M5C și M7 pentru că toate contribuie la îndeplinirea priorității P6, care promovează
incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în teritoriul GAL.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
pentru populaţie şi asigurarea accesului la serviciile TIC în vederea realizării unei dezvoltări
durabile. Existenţa infrastructurii în bandă largă determină atragerea companiilor, făcând
posibilă crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea economică a teritoriului, furnizarea de
servicii sanitare şi îmbunătăţirea educaţiei şi a accesului la serviciile publice. De asemenea,
soluţiile de e-guvernare asigură substituirea serviciilor clasice, care generează un consum de
timp, de resurse umane şi materiale suplimentar.
Caracterul inovativ al măsurii este dat în primul rând de tipul acţiunilor eligibile, care aduc
pentru prima dată la nivelul unor comunităţi infrastructura în bandă largă, iar la nivelul
teritoriului servicii de e-guvernare inexistente în acest moment. De asemenea, se vor crea
pentru prima dată servicii TIC care vor creşte nivelul de trai, dezvoltarea mediului de afaceri
şi vor diminua diferenţele dintre mediul rural şi cel urban.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți:
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare – pentru serviciile
de e-guvernare;
• Instituţii publice de pe cuprinsul teritoriului – pentru serviciile de e-guvernare;
• IMM, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform
legislației în vigoare Legea 346/2004, ce activează sau urmează să activeze în domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – pentru infrastructura de comunicații în bandă
largă.
Beneficiarii indirecți:
• Populația teritoriului GAL;
• Agenți economici de pe teritoriul GAL.
5.
Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:
- Realizarea/ modernizarea infrastructurii necesare asigurării serviciilor de e-guvernare
pentru populaţie şi/ sau mediul de afaceri (ghişee virtuale pentru servicii fiscale, registre
online, servicii de ocupare pentru resursele umane, platforme de informare publice,
etc.);
- Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix (lucrări, echipamente, software,
inclusiv toate elementele de reţea)
- Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale (lucrări,
echipamente, software, inclusiv toate elementele de reţea) cu o viteză de transfer best
effort de minim 30Mbs.
Acțiuni neeligibile:
- Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
- Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
- Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate);
- Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanţei sau orice alte cheltuieli
generate de simpla înlocuire;
- Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
7.
Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL;
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia;
Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de comunicații în bandă largă este
eligibil doar în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele
albe intocmită de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM). Investiţia trebuie să
respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de
investiții.
GAL-ul va prevedea în apelul de selecție aferent lansării măsurii faptul că în contractul de
finanțare vor fi cuprinse anumite condiții tehnico economice prin care potențialii beneficiari
vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de rețele de comunicații
electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr.
154/2012.
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
- Criteriul gradului de acoperire a populației deservite
- Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
- Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
- Criteriul investiţiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri
- Criteriul creării de noi locuri de muncă
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi 90% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși:
• 20.000 Euro/proiect
Având în vedere valorile investiţiilor relativ scăzute, în special datorită faptului că este
utilizată forţă de muncă de la nivel local, valoarea sprijinului a fost stabilită la 20.000 Euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000
Euro/ beneficiar.
10.
Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
Valoare ţintă
6C
Populație netă care beneficiază de 500
servicii TIC
6B
Populație netă care beneficiază de 500
servicii/infrastructuri îmbunătățite
Indicatori specifici
Locuri de muncă create
3
Numarul de investiţii în infrastructură de comunicații în bandă largă
3

M6 – SCHEME DE CALITATE PENTRU PRODUSE AGRICOLE ȘI ALIMENTARE
Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Măsura are ca principal scop dezvoltarea unor produse competitive pe piața locală și
regională, care să se bucure de un brand recunoscut și care să pună pe hartă teritoriul GAL ca
fiind o sursă de produse de calitate.
Corelare cu analiza SWOT: în ciuda potențialului pe anumite domenii ale agriculturii
(pomicultură, zootehnie, produse locale tradiţionale), teritoriul nu se poate lăuda cu produse
cu înaltă valoare adăugată. Măsura contribuie la completarea lanțurilor valorice din teritoriu,
prin facilitarea cooperării între actorii de pe lanțurile valorice. Scopul măsurii este de a
încuraja certificarea produselor locale pentru a atenua unul dintre punctele slabe ale
teritoriului: insuficienta promovare a produselor alimentare locale (ex. caşcaval afumat,
gemuri, pastramă oaie, covrigi etc.) și pentru a elimina un alt punct slab: produsele locale nu
sunt înregistrate ca marcă şi nu există un control al calităţii. Această intervenție se bazează
pe faptul că există produse locale, cu potential comercial care pot reprezenta zona, ceea ce
constituie un punct forte al teritoriului.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală – I Favorizarea competitivității agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin creşterea valorii
adăugate a produselor agricole şi alimentare;
• Stimularea asocierii și a schemelor care deservesc formele asociative ale fermierilor;
• Diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele
pieţei;
• Creșterea populației ocupate la nivelul teritoriului.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013
- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Scheme de calitate
pentru produse agricole și alimentare
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
- 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a
acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii
valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - Încurajarea participării fermierilor şi formelor asociative ale acestora la scheme de
calitate, va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, prin interconectarea pe
filiera de produs a fermierilor şi procesatorilor, care determină transferul de bune practici,
idei și concepte noi.
Mediul și clima - Prin participarea în cadrul schemelor de calitate, fermierii trebuie să
respecte cerinţele specifice acestora, care integrează condiţiile privind eco-condiționalitatea

și măsurile de înverzire, determinând efecte benefice pentru mediu și climă. De asemenea,
fermierii din sectorul zootehnic participanţi la schemele de calitate vor respecta cerinţele
privind managementul deşeurilor, care determină reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră și de amoniac în agricultură.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M6 este complementară cu M3A
Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole şi M4A Sprijinirea instalării
tinerilor fermieri, deoarece prin criteriile de selecţie ale acestor două măsuri se acordă
prioritate solicitanţilor care propun realizare de produse agro-alimentare cu care vor
participa la o schemă de calitate finanţată prin intermediul măsurii M6.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M6 contribuie alături de măsurile M3A și 7 la
îndeplinirea priorităţii P3 care promoveză organizarea lanțului alimentar, inclusiv procesarea
și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
agricultură.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează principalul sector economic și
ocupația majorității populației, respectiv sectorul agro-alimentar. Adăugarea de plus valoare
produselor agricole conduc la dezvoltarea economică a teritoriului prin obţinerea de venituri
suplimentare pentru fermieri şi procesatorii produselor agricole.
Caracterul inovativ al măsurii este determinat de existenţa pentru prima dată a acestui tip de
finanţare pe cuprinsul teritoriului, dar şi de creșterea competitivității exploatațiilor și
unităţilor de procesare prin comercializarea de produse cu valoare adăugată ridicată și
calitate superioară.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală
Reg. nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind
sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
Reg. (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor
de origine ale produselor agricole și alimentare)
Ordinul MADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale
Ordinul MADR nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform
rețetelor consacrate românești
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcţi:
• fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
• cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele
membrilor;
Beneficiari indirecţi:
• unităţi de procesare
• populaţia teritoriului GAL.
5.
Tip de sprijin
- Sprijinul se acordă sub formă de cost fix în vederea participării la o schemă de calitate
acreditată sau scheme voluntare de cerificare europene sau naţionale

6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acţiuni eligibile:
- Participarea la schemele de calitate europene
- Participarea la schemele de calitate naţionale, inclusiv schemele de certificare a
exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare, recunoscute de România
- Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de
România ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de
certificare voluntară a produselor agricole și alimentare (produs tradiţional, reţete
consacrate, produs montan etc.)
7.
Condiții de eligibilitate
- Solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili;
- Activitatea solicitantului/membrilor acestuia trebuie să fie situată pe teritoriul GAL;
- Solicitantul dovedeşte înscrierea în cadrul unei scheme de calitate naţionale sau
europene;
- Solicitantul/membrii acestuia sunt fermieri activi în înțelesul articolului 9 din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
- Schemele de calitate naţionale, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole,
pentru produse agricole și alimentare, sunt recunoscute de România ca îndeplinind
următoarele criterii:
• specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme derivă din obligații clare
privind garantarea:
o caracteristicilor specifice ale produselor,
o metodelor specifice de cultivare sau de producție, sau
o unei calități a produsului final care depășește semnificativ standardele
comerciale aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea
publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau
protecția mediului;
• schema este deschisă tuturor producătorilor;
• schema implică respectarea unor specificații obligatorii ale produsului, acest lucru
fiind verificat de autoritățile publice sau de un organism independent de inspecție;
• schema este transparentă și asigură trasabilitatea completă a produselor
- Schemele de calitate europene sunt cele instituite în cadrul următoarelor regulamente și
dispoziții:
• Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21
noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și
alimentare
• Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția
ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
• Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15
ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția
indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 1576/89 al Consiliului

Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a
normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate,
a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse
vitivinicole
• partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al
Consiliului în ceea ce privește vinul
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
- Criteriul asocierii cu prioritate pentru solicitanţii cooperative sau grupuri de producători
- Criteriul produselor obţinute în sistem tradiţional
- Criteriul integrării producției - cu prioritate pentru fermierii care realizează procesarea
la nivel de fermă
- Criteriul creării de noi locuri de muncă
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este de
maximum:
• 2.000 euro/ beneficiar/an
Sprijinul va fi calculat în baza costurilor fixe aferente fiecărei scheme de calitate, incluzând
costurile aferente aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația
anuală de participare la schema respectivă, inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente
controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei;
10.
Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
Valoare ţintă
3A)
Numărul de exploatații agricole care 3
primesc sprijin pentru participarea la
sistemele de calitate, la piețele locale și
la circuitele de aprovizionare scurte,
precum și la grupuri/organizații de
producători
Indicatori specifici
Locuri de muncă create
1
Numarul de produse participante la scheme de calitate
2
•

M7 – COOPERAREA ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ PENTRU ASOCIEREA AGRICULTORILOR ŞI A
AGENŢILOR ECONOMICI DIN TURISM
Tipul măsurii: SERVICII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Cooperativele și grupurile de producatori au un rol important în mai buna corelare dintre
ofertă şi cerinţele de piaţă şi în furnizarea unei eficienţe mărite prin planificarea în comun a
producţiei, creşterea valorii adăugate a acesteia prin procesare, dar şi comercializarea în
comun a unor cantităţi de produse care asigură competitivitate pe piaţă. Această măsură a
fost propusă, având în vedere nevoia identificată în urma analizei diagnostic de o mai bună
integrare a producătorilor agroalimentari pe piaţă şi la nivelul lanţurilor alimentare, în
vederea facilitării legăturilor dintre producătorii primari, procesatori și comercianți,
asigurând o accesibilitate crescută a consumatorilor la produse agroalimentare, creșterea
competitivității sectorului agro-alimentar și pentru a distribui profitul pe întreg lanțul
alimentar, astfel încât fermierii să nu fie defavorizați în relațiile cu procesatorii și
comerciații. De asemenea, în urma identificării domeniului prioritar al turismului pentru
teritoriul GAL și având în vedere punctele slabe identificate și anume, nu există servicii în
turism (ex. animatori de vacanţă, ghizi turistici) și nu există ghiduri turistice, împreună cu
lipsa promovării sau promovarea ineficientă a potenţialului turistic de care teritoriul dispune,
prin propunerea prezentei măsuri se urmărește realizarea unui cluster în domeniul turismului
pentru dezvoltarea integrată a comunităţilor în acest sector.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
- I Favorizarea competitivității agriculturii.
- III Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Îmbunătăţirii performanţei şi a viabilităţii fermelor şi a sectorului agro-alimentar prin
integrarea pe orizontală a producţiei în cadrul formelor asociative;
• Creșterea competitivităţii sectorului non-agricol, prin formarea de clustere şi reţele;
• Transferul de cunoștințe şi promovarea cooperării prin integrarea pe verticală actorilor
din lanţul alimentar;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013
- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
- P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în
zonele rurale
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Cooperare
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
- 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a
acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii
valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale

- 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Domenii secundare:
- 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării
pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare - Acțiunile de cooperare la nivelul teritoriului au un rol important în transferul de
know-how şi adoptarea de tehnologii şi procese moderne în rândul fermierilor şi
antreprenorilor din domeniile agro-alimentar şi non-agrocol. Cooperarea stimulează
interacţiunile de grup, schimburile de experienţă, practicile şi ideile care pot acţiona ca un
catalizator pentru procesul de inovare. Prin aplicarea de noi idei, metode şi principii, prin
interacţiune, fermierii, antreprenorii şi angajaţii acestora devin mai receptivi la concepte noi
şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate.
Mediul și clima - Un rol deosebit de important în înţelegerea şi asumarea de către fermieri a
acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de
GES din atmosferă (limitarea emisiilor din agricultură, generate de activități cheie precum
producția animalieră şi utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității de
sechestrare a carbonului) îl deține coopararea şi lucrul în comun, atât prin transferul de
cunoştinţe cât şi prin necesitatea adaptării la noi standarde, prin creşterea dimensiunii.
Operațiunile sprijinite pot deasemenea deveni un pilon important pentru adaptarea sectorului
agricol la schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative cum ar fi soiuri
rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului,
contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și
promovarea patrimoniului genetic local. Încurajarea cooperării între fermieri vizează un
transfer mai elocvent și o deschidere a fermierilor de a adopta noi practici ce contribuie la o
mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice. De asemenea,
comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe
locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de
energie și, implicit, a emisiilor de GES.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura M7 este complementară cu măsurile
M3A Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole şi M4A Sprijinirea instalării
tinerilor fermieri, deoarece cooperativele agricole sau grupurile de producători care se
formează prin accesarea măsurii de cooperare au prioritate pentru accesarea celor două
măsuri, fapt demonstrat de criteriile de selecţie specifice ale acestora. Aceeaşi
complementaritate se realizează şi cu măsurile de finanţare M4B Încurajarea
antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole şi M4C Investiţii în activități nonagricole pentru dezvoltarea teritoriului, datorită faptului că solicitanţii care au prioritate în
selecţia proiectelor pentru aceste două măsuri sunt cei care fac parte dintr-o platformă de
dezvoltare la nivel local, cum ar fi dezvoltarea integrată a unei comunităţi în scop turistic
finanţată prin intermediul M7 (realizarea de case de oaspeţi, hanuri, facilităţi de agrement
etc.).
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura M7 contribuie alături de măsurile M3A şi M6 la
îndeplinirea priorităţii P3, care promoveză organizarea lanțului alimentar, inclusiv procesarea
și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în

agricultură. În același timp, măsura M7 contribuie alături de măsurile M1, M4B, M4C, M5A,
M5B, M5C și M5D la îndeplinirea priorităţii P6.
2.
Valoarea adăugată a măsurii
Implementarea măsurii la nivelul teritoriului GAL vizează creșterea economică în sectoarele
agro-alimentar şi non-agricol, prin asocierea fermierilor şi a agenţilor economici din domeniul
turismului. Astfel, prin asocierea fermierilor se realizează cooperarea acestora pe orizontală
între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de
aprovizionare și de piețe locale. De asemenea, prin cooperarea între agenţii economici, se
urmăreşte organizarea de procese de lucru comune și partajarea instalațiilor și a resurselor
pentru dezvoltarea și comercializarea de servicii turistice. Cooperarea în domeniul turismului
urmăreşte dezvoltarea integrată a unei comunităţi în acest scop, prin asocierea acestora întrun cluster ce va realiza servicii de cazare din partea populaţiei (case de oaspeti) sau a
infrastructurii de cazare existente, hanuri sau restaurante rustice pentru turişti, dar şi
facilităţi de agrement, în special eco-turistice sau silvo-turistice, toate acestea funcţionând
într-o reţea locală.
Caracterul inovativ al măsurii este asigurat de domeniul de activitate al măsurii, care se
realizează pentru prima dată la nivelul teritoriului și care valorifică atât potențialul
economic, cât și resursele naturale în vederea dezvoltării economice.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă măsurii 16 prevăzută în PNDR
Legislaţia naţională şi europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru participarea la
selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală
Legea nr. 566/2004 a cooperatiei agricole
Ordonanţa nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
4.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcţi:
• Parteneriate (consorţii) fără formă juridică, formate din membrii care activează în
domeniul turismului în vederea constituirii de asociaţii pentru dezvoltarea turismului,
reprezentate de un solicitant împuternicit de membrii;
• Parteneriate (consorţii) fără formă juridică, formate din fermieri în vederea constituirii
de cooperative sau grupuri de producători, reprezentate de un solicitant împuternicit de
membrii;
• Asociaţii constituite conform Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
• Cooperative agricole sau Grupuri de producători
Beneficiari indirecţi:
• Fermierii
• Agenţii economici din sectorul non-agricol
• Populaţia de pe cuprinsul teritoriului
5.
Tip de sprijin
• Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile
pregătitoare;

Plată în avans pentru cheltuieli de investiții sau servicii, cu condiția constituirii unei
garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în
conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2014;
6.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea Cooperativelor agricole,
Grupurilor de Producători sau Asociaţiilor din domeniul turismului și pot include, de exemplu,
următoarele tipuri de acţiuni eligibile:
- Cheltuieli pentru asistenţă juridică şi/sau consultanţă tehnică, taxe şi comisioane
necesare constituirii Cooperativelor, Grupurilor de Producători sau asociaţiilor din
domeniul turismului;
- Cheltuieli de funcționare a Cooperativelor, Grupurilor de Producători sau asociaţiilor din
domeniul turismului, pentru o perioadă de maximum 3 ani şi nu mai mult de 20% din
valoarea proiectului;
- Costurile generate în mod specific de planificarea şi desfăşurarea activităților incluse în
proiect:
• pentru Cooperative sau Grupuri de Producători (consultanţă tehnică şi de
management, deplasări, întâlniri etc.):
o asigurarea aprovizionării cu mijloace necesare productiei agricole;
o obtinerea de bunuri agricole de origine vegetala şi/sau animala, conform
cerinţelor şi standardelor de piata;
o procesarea produselor agricole de origine vegetala şi/sau animala, obtinerea de
produse alimentare finite la calitatea standardelor de piata si de consum;
o valorificarea productiei realizate.
• pentru asociaţiile din domeniul turismului (consultanţă tehnică şi de management,
deplasări, întâlniri etc.):
o stabilirea relaţiilor dintre membrii pentru asigurarea de servicii turistice
integrate;
o realizarea de servicii turistice conforme cu cerinţele şi standardele de piaţă;
o realizarea strategiei integrate de comunicare şi promovare.
• Realizarea de platforme de promovare on-line sau clasice pentru produsele/serviciile
oferite.
- Toate costurile atât pentru cooperare, cât și pentru implementarea proiectului sunt
abordate prin această măsură.
Cheltuieli non-eligibile:
- proiecte ale agenţilor economici sau fermierilor individuali;
- proiecte ale parteneriatelor din alte sectoare de activitate decât cel agricol şi cel al
turismului.
Ajutorul se va plăti în conformitate cu normele de ajutor de stat corespunzătoare, dacă este
cazul.
7.
Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili pentru acţiunile
respective;
•

-

Solicitantul (sau fiecare membru al parteneriatului, în cazul parteneriatului fără
personalitate juridică) are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice
domeniului agriculturii sau turismului;
- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare
- Solicitantul depune un proiect care trebuie să includă detalierea a cel puțin o acţiune
privind planificarea şi desfăşurarea activităţilor, prevăzute la secţiunea 6
- Numărul de parteneri trebuie sa respecte numărul minim prevăzut de legislaţie pentru
forma asociativă respectivă (ex: pentru parteneriatele în vederea formării de cooperative
agricole, numărul minim este de 5 membrii)
8.
Criterii de selecție (vor fi detaliate în sub-criterii în cadrul Ghidurilor Solicitantului)
- Criteriul acţiunilor în domenii inovative (realizate pentru prima dată la nivelul
teritoriului);
- Criteriul numărului de parteneri, cu prioritate pentru parteneriatele mari;
- Criteriul integrării acţiunilor la nivelul unei platforme de dezvoltare;
- Criteriul proiectelor complexe, care propun mai multe activităţi decât minimul necesar.
9.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
• 7.000 Euro/proiect
Având în vedere costurile relativ scăzute ale proiectelor, în special datorită fatptului că sunt
realizate la nivel local, precum şi mărimea redusă a grupurilor ţintă, valoarea
maximă/proiect a fost stabilită la 7.000 Euro.
10.
Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
Indicator de monitorizare
Valoare ţintă
3A
Numărul de exploatații agricole care 5
primesc sprijin pentru participarea la
sistemele de calitate, la piețele locale și
la circuitele de aprovizionare scurte,
precum și la grupuri/organizații de
producători
6B
Populație netă care beneficiază de 500
servicii/infrastructuri îmbunătățite
2A
Numărul
de
exploatații 5
agricole/beneficiari sprijiniți
Indicatori specifici
Numărul de cooperative/grupuri de producători înfiinţate
1
Număr de asociaţii în domeniul turismului înfiinţate
1

