Denumirea măsurii: DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE, PROCESAREA ȘI
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE
Codul măsurii: M 2 / 2A
Tipul măsurii:

INVESTIȚII

SERVICII

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
 Justificare. Corelare cu analiza SWOT
Din analiza diagnostic și analiza SWOT la nivelul teritoriului GAL se constată o serie de
puncte slabe, respectiv:
- Lipsa sistemelor de irigații;
- Lipsa procesării la nivel de unitate;
- Lipsa unei reţele de spaţii de depozitare a produselor cerealiere şi leguminoase;
- Lipsa condițiilor și a echipamentelor de pastrare a produselor agricole și de origine
animală, în vederea procesării ulterioare sau a vânzării în momente mai favorabile;
- Existenţa unui număr redus de unităţi de prelucrare a produselor agricole locale;
- Dotarea tehnică slabă a sectorului agricol şi zootehnic;
- Slaba productivitate şi calitate a producţiei agricole, lipsa sau insuficiența
cunoştinţelor de specialitate și manageriale / marketing.
Din întâlnirile premergătoare elaborării SDL a reieșit ca necesară susținerea și în
perioada următoare prin GAL a dezvoltării activităților agricole a fermelor de dimensiuni
mici sau medii. Se vor sprijini în mod deosebit fermele care aplică soluții tehnologice
inovatoare, cu efecte benefice și asupra mediului, dar și pentru atenuarea efectelor
schimbărilor climatice.
 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013:
I) Favorizarea competitivității agriculturii
 Obiective specifice ale măsurii (locale):
- Creșterea performanței economice a exploatațiilor de mici dimensiuni;
- Crearea de condiții în vederea comercializării produselor la prețuri avantajoase atât
pentru fermier cât și pentru consumatorul final.
 Măsura contribuie la prioritățile UE, din art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:
P2 - Creşterea viabilităţii exploatațiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a
gestionării durabile a pădurilor.
 Masura corespunde în principal obiectivelor art. 17 „Investiții în active fixe”; din
Reg.(UE) nr.1305/2013.
 Contribuţia la domeniul de intervenţie:
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.
 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:
Inovare - Sprijinul pentru investiţii în active fizice inovative în domeniul producţiei
agricole, a procesării şi a infrastructurii agricole va ameliora performanţa economică a

exploataţiilor, inclusiv pomicole și va conduce la obținerea de produse procesate cu înaltă
valoare. În agricultură, sprijinul va viza îndeosebi folosirea unor tehnologii eficiente şi
moderne, instalaţii inovatoare. În sectorul de procesare al produselor agro-alimentare, vor
fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce la
utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne.
Mediu și climă – vor avea prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a
energiei din surse regenerabile, care propun investiții ce vizează eficientizarea /
economisirea consumului de apă, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură, inclusiv in
sectorul pomicol. Investițiile în modernizarea sistemelor de irigații vor fi realizate în
conformitate cu prevederile planurilor de management ale bazinelor hidrografice potrivit
Directivei Cadru Apă, asigurând contorizarea și eficientizarea consumului de apă și
energie.
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
deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului.
 Complementaritate cu alte măsuri din SDL
Această măsură este complementară cu măsura M1/1A, privind ridicarea nivelului de
cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală din cadrul domeniului de
intervenție 1A.
 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
2. Valoarea adăugată a măsurii

Nu este cazul.

Măsura contribuie la:
Stimularea modernizării agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul
GAL;
- Crearea de noi locuri de muncă;
- Încurajarea parteneriatelor prin prioritizarea formelor asociative (asociații și/sau
cooperative agricole) care își au sediul în teritoriul GAL.
- Prin această măsură se ating și câteva din obiectivele domeniului de intervenție 3A,
respectiv “… creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele
locale …”
Măsura se diferențiază față de oricare dintre măsurile din același domeniu ale PNDR,
prin cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile,
condiții de eligibilitate, intensitatea sprijinului, criterii de selecție locale.
-

3. Trimiteri la alte acte legislative
-

Legislația UE / Națională în vigoare:
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al PE şi al Consiliului UE din 17 decembrie 2013;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al C. E. din 17 iulie 2014;
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al PE și al Consiliului UE din 9 iulie 2008 de stabilire a
cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte
comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii
Europene din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor
agricole şi alimentare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului Uniunii Europene privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 2092/91, cu modificările și completările ulterioare;
4. Beneficiari:
-

-

5.

fermieri, inclusiv persoane fizice neautorizate (conform art. 19, punctul 2 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013), dar cu obligația de a se autoriza ca agent economic
până la semnarea contractului de finanțare;
Persoane fizice autorizate /
Intreprinderi individuale / Intreprinderi familiale
(înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990
republicată);
Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990);
Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991);
Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, iar investiţiile
realizate să deservească interesele propriilor membri);
Forme asociative constituite în baza OG nr. 26/2000 cu modificările și completările
ulterioare, având ca obiect de activitate producția agricolă și procesarea acesteia;
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e), iar investiţiile
realizate să deservească interesele propriilor membri.
Grup de producatori (Ordonanta nr. 37/2005 privind recunoasterea și functionarea
grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole,
cu completarile și modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor
Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013):

-

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile (în conformitate și cu art. 45 – “Investiții” și art. 46 – “Investiții în
irigații”):
-

-

Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv
tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii
care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat;
Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale;
Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi
racordări;
Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în
vederea comercializării exclusiv a propriilor produse agricole; investițiile de procesare
la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea
/modernizarea / dezvoltarea fermei;

-

-

-

-

-

7.
-

-

-

Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei,
inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să
reprezinte o componentă secundară înt-un proiect de investiții la nivel de fermă;
Investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de
procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare,
ambalare);
Investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de
colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
Investiții pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile
standarde europeane pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare;
Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, (solară, eoliană,
biomasă, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei /
unități de procesare; energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
Investiții pentru organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi
de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
Investiții pentru achiziţionarea de software, brevete, licențe , mărci, identificate ca
necesare în documentația tehnico-economică a proiectului.
Nu sunt eligibile:
Achiziţia de clădiri, precum și construcția sau modernizarea locuinței;
Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante
anuale și plantarea acestora din urmă;
Investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;
Procesarea produselor pescărești;
Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal / transport persoane;
Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări;
Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu
scurt de producție;
Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.
Condiţii de eligibilitate:
Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/filial/sucursală/punct de lucru în teritoriul
GAL;
Investiția și suprafețele agricole din planul de afaceri trebuie să fie localizate în
teritoriul GAL Covurlui
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Dimensiunea economică a exploatațiilor agricole sprijinite prin intermediul acestei
măsuri se va stabili conform prevederile PNDR 2014-2020 pentru LEADER în vigoare la
momentul lansării apelului de selecție;
Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei
tehnico-economice;
Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole
incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în
scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I;
Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;

8. Criterii de selecţie:
-

-

9.

Numărul de locuri de muncă create
Beneficiarul are vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare,
Beneficiarul este o formă asociativă
Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale
certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel
european, etc);
Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza
studiului de specialitate.
Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici:
Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași
proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau
comercializarea producției obținute;
Proiecte care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile;
Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei
agricole.
Sume( aplicabile) şi rata sprijinului

Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform “Regulamentului privind
procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL” și va fi comunicată în Ghidul
Solicitantului pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de
lansare a sesiunii de primire de cereri de finanțare.
Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța
măsurii pentru dezvoltarea teritoriului și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate
prin măsură.
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.
În functie de domeniu (producție agricolă sau procesare) intensitatea sprijinului se
diferențiază astfel:
Rata ajutorului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
-

Pentru sectorul producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil, se va putea
majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:
 Investiţiile realizate de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii
cererii de finanţare,
 Proiectele integrate;
 Operațiunile sprijinite în cadrul PEI;
 Investițiile legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29
(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte
constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

-

Pentru sectorul prelucrării producției agricole intensitatea sprijinului nerambursabil,
se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare pentru:
 Operațiunile sprijinite în cadrul PEI;
 Proiectele depuse de o fuziune a unei organizații de producători.
Rata sprijinului combinat, pentru ambele domenii, nu poate depăși 90% .

În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele
sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor
enumerate în Anexa I la TFEU vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în
Anexa II la Reg. 1305/2013
10. Indicatori de monitorizare
-

Număr de exploatații / beneficiari sprijiniți - 5;
Numărul de locuri de muncă create - 3;
Cheltuială publică totală – 205.024,27 Euro.

