DENUMIREA MĂSURII

SOLUŢII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ/INDUSTRIE
ALIMENTARĂ COMPETITIVĂ
Codul măsurii
Măsura 6/2A
Tipul măsurii
Investiţii şi Servicii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
TERITORIU
Din punct de vedere al teritoriului pe care această măsură se va aplica, identificăm
oportunitatea și necesitatea realizării unor investiții în ceea ce privește implementarea unor
măsuri inovative de eficientizare a activităților agricole sau cu caracter preponderent agricol.
Puncte tari
Puncte slabe
• Terenurile sunt favorabile culturilor
• Lipsa lanţurilor scurte de desfacere a
agricole;
produselor agricole şi alimentare din
teritorilul Grupului de Acţiune Locală;
• Climat favorabil pentru agricultură.
Oportunităţi
Ameninţări
• Localizare în apropierea municipiului
• Riscuri naturale, calamităţi.
Timişoara facilitează accesul producătorilor şi
a locuitorilor la marile pieţe de desfacere;
POPULATIE
Populația este elementul cheie al oricarei activități, motiv pentru care se poate constata la nivel
de Grupului de Acţiune Locală necesitatea implementării acestei măsuri.
Puncte tari
Puncte slabe
• Forţă de muncă disponibilă;
• Migrarea forţei de muncă active
• Tradiţie şi bune cunoştinţe în
domeniul creşterii animalelor şi culturii
plantelor;
• Cunoştinte specifice legate de cultura
legumelor şi apicultură;
• Ponderea ridicată a populaţiei active
în totalul populaţiei.
Oportunităţi
Ameninţări
• Posibilitatea de creştere a numărului
• Scăderea nivelului de cunoştinţe şi
de locuri de muncă (şi implicit a populaţiei
competenţe în domenii legate de agricultură
active) prin facilitarea accesului la finanţări a prin migraţia populaţiei calificate
producătorilor şi a microintreprinderilor;
• Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active
• Promovarea, prin finanţări
nerambursabile, a integrării tinerilor în viaţa
• Îmbătrânirea populaţiei
rurală;
ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pentru realizarea unei dezvoltări active, este necesară dezvoltarea economică a zonei.
Puncte tari
Puncte slabe
• Existenţa unui număr mare de
• Practicarea redusă a agriculturii
producători şi agenţi economici;
ecologice;
• Sol fertil favorabil dezvoltării
• Lipsa produselor tradiţionale pe
culturilor agricole;
pieţele locale (târguri);
• Un număr mare de produse locale.
• Nivelul slab de dezvoltare a
activităţiilor de colectare, procesare şi
marketing a produselor rezultate din
agricultură.
Oportunităţi
Riscuri
• Interes în creştere pentru produse
• Monopolul firmelor puternic
locale tradiţionale
dezvoltate, la nivel local sau regional, pentru
anumite produse sau servicii.
• Dezvoltarea antreprenoriatului;
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• Programe de înfiinţare a grupurilor de
producători
ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Un rol important în realizarea oricărei creșteri atât privind zona cât și populația o au în aceeași
măsură organizarea socială cât și autoritatea publică/instituțiile.
Puncte tari
Puncte slabe
• Există preocupări şi interes din partea
• Insuficienta informare asupra
autorităţilor publice locale, a sectorului
avantajelor fenomenului asociativ;
privat şi a societăţii civile pentru dezvoltarea
• Numărul insuficient al asociaţiilor de
teritoriului;
tip agricol şi a grupurilor de producători
• Comunicare eficientă între APL şi
populaţie.
Oportunităţi
Riscuri
• Dezvoltarea sectorului economic care
• Dificultăţi în accesarea fondurilor
va influenţa în mod pozitiv sectorul social.
nerambursabile datorită lipsei cunoştinţelor în
domeniu
1.2. Obiectivul de dezvoltare
(a) favorizarea competitivității agriculturii.
rurală al Reg(UE) 1305/2013
1.3.Obiectivul specific al măsurii
Obiectivul specific al măsurii este sprijinirea dezvoltării
agriculturii şi industriei alimentare,contribuie la sporirea
calităţii vieţii în zonele LEADER, la creşterea şi
diversificarea activităţilor şi crearea de locuri de muncă.
Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare
locală au un impact major asupra obiectivelor FEADR.
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității
1.4. Contribuţie la
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și
prioritatea/priorităţile prevăzute
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a
la art. 5, Reg.(UE) nr.1305/2013
gestionării durabile a pădurilor;
1.5. Corespunde obiectivelor art.
17 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de intervenție
1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

Investiţii în active fizice
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 are caracter inovator, contribuind totodată, şi la
obiectivul transversal de mediu.
Măsura 7/3A
Măsura 7 se adresează celor care au beneficiat de finanţare
în cadrul măsurii 6. Aceste măsuri care contribuie la
atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală din
Regulamentul 1305, respectiv lit. c) obținerea unei
dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de
locuri de muncă, se adresează fermierilor sau membrii unor
gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA),
Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici şi formelor
asociative constituite conform Regulamentul (UE)
1305/2013 art. 56, având aceiaşi beneficiari indirecţi
(perosanele fizice şi persoanele juridice din teritoriul
eligibil). Astfel, rezulta o complementaritate între cele
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două măsuri propuse închegate de similitudinea condiţilor
de eligibilitate şi a criterilor de selecţie.
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Măsura contribuie la:
• stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL
• restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mici pentru a fi orientate către
piaţă;
• dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
• păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă;
• încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de
animale, grupuri de producători şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și
de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
• Hotărârea Guvernului nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi
sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului din 28 iunie 2007;
• Hotărârea Guvernului nr. 152/2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor
măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012;
• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762/2015;
• Ordonanta Guvernului nr. 37/2005;
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
4.1. Beneficiari direcţi
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA);
• Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor
sau întreprinderilor mici;
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Formele asociative constituite conform Regulamentul (UE) 1305/2013 art. 56;
(Organizaţii/Grupuri de Producători, Cooperative)
• Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă
să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:
o Fermieri
o Microîntreprinderi și întreprinderi mici.
4.2. Beneficiari indirecţi
Persoane fizice şi juridice din microregiunea Timişul de Centru.
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
• Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;
• Plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din
Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.
6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de
consultare/animare realizate în teritoriul GAL:
• Investiţii în solare/sere inclusiv tehnologizare;
• Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei;
• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale;
• Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor apicole;
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• Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice;
• Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale;
• Construirea de centre de colectare a laptelui;
• Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte;
• Achiziţia unui punct de tăiere mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine/păsări;
• Modernizarea/dotarea unui punct de tăiere mobil pentru
ovine/porcine/ovine/caprine/păsări;
• Construirea de unităţi de procesare lapte/carne/legume/fructe/cereale;
• Modernizarea unităţilor de procesare carne/lapte;
• Construirea/modernizare/dotare de spaţii de depozitare pentru legume/fructe;
• Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
7.1. Pentru proiectele de investiţii
• Investiţia realizată demonstrează utilitate şi creează plus valoare nu numai pentru
exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă
• Solicitantul îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală;
• Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevzute prin
măsură;
• Solicitantul prezintă un acord de cooperare (doar în cazul organizaţiilor/grupurilor de
producători fără personalitate juridică);
8. CRITERII DE SELECȚIE
• Solicitantul este sau declară că va fi membru al unei Organizaţii/unui Grup de
producători/ al unei Cooperative / al unei Asociaţii similare entităţilor menţionate anterior
(Crescători de animale, Apicultori etc.);
• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puţin pentru populaţia din UAT-ul în
care acesta îşi desfăşoară activitatea.
• Se pot asocia mai multe entităţi pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul fiind unul
din parteneri. Se va justifica utilitatea proiectului şi implicarea în proiect de către fiecare
partener;
• Crearea de noi locuri de muncă;
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, Asociaţii de crescători de animale sau Cooperative
care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit, care necesită sprijin pentru dezvoltare
şi care asigură posibilitatea păstrării şi creării de locuri de muncă.
Sprijinul este format din două componente (Componenta 1 şi 2) care vor încuraja posibilii
beneficiari spre crearea de noi mărci locale, stimularea agriculturii şi a asociativităţii.
Având în vedere că operaţiuniile sunt generatoare de venit, ponderea sprijinului nerambursabil va
fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
beneficiarii cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finanţare;
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile sau 70% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru beneficarii cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de
finanţare.
Valoarea si tipul proiectelor:
• Componenta 1. - Maxim 10.000 euro pentru investiţii în solarii/sere inclusiv
tehnologizare;
• Componenta 2. - Maxim 100.000 euro pentru celelalte investiţii descrise la punctul 6 din
prezenta măsură;
Un proiect poate să cuprindă Componeta 1 şi/sau Componenta 2.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
2A - Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (Valoarea-ţintă: minim 5);
Locuri de muncă create (Valoarea țintă: minim 5).
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11. CARACTERUL INOVATIV
Segmentul agricol se alfă în acest moment într-o perioadă de tranziţie către o agricultură mai
eficientă dar şi într-o perioadă de îmbunătăţire căutând ca rezultatele şi produsele să fie mai
ecologice. Oferind posibilitatea comunităţii să îşi finanţeze propriile culturi agricole într-un sistem
local eficient, urmărim prin această măsură să permitem agricultorilor posibilitatea de a-şi crea
un mediu de viaţă mai sănătos.
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