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Denumirea măsurii –Sprijin pentru infiintarea si functionarea structurilor asociative ale 

producatorilor primari din sectorul legumicol 

CODUL Măsurii – M3/3A 

Tipul măsurii: 

 INVESTITII 

 SERVICII 

□SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

Pe teritoriul celor 16 de localitati ale GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIUs-a 

evidentiat in urma consultarilor necesitatea stimularii sectorului legumicol si a infiintarii si 

functionarii unor forme asociative (cooperativa/asociatie interprofesionala) care sa coaguleze toti 

producatorii primari existenti si potentiali beneficiari ai sprijinului acordat prin masura M2/2A. 

Productia primara astfel obtinuta va creste considerabil in urmatorii ani, avand o piata organizata 

de desfacere, in prezenta formelor asociative functionale pe acest segment de piata. 

Pentru o mai bună integrare pe piată a micilor producători, nivelul de profesionalism trebuie 

sporit, iar activitătile de promovare trebuie îmbunătătite. Prin asociere, micii producători din 

sectorullegumicolvor avea astfel oportunitatea de a identifica noi tehnologii inovative, noi 

modalităti de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii si de atragere a unor noi 

categorii de consumatori, obtinand venituri mai mari pentru aceasta activitate. 

Masura indeplineste Criteriile de Selectie CS 3.5, CS 4.2 si CS 4.5 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013:  

i) Favorizarea competitivitătii agriculturii 

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

• Dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii în sectorul agricolsi transferul celor 

mai bune practici in teritoriul GAL 

•  Existenta si functionarea unor structuri asociative prin exploatarea tuturor beneficiilor 

asociativitatii si cooperarii 

• Acordarea desprijin pentru cooperarea orizontală si verticală între actorii din lantul de 

aprovizionare din sectorul legumicol in vederea promovarii produselor pe pietele locale  

• Vizeaza actiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării la acestea 

• Presupune abordări comune privind proiectele de mediu si practicile ecologice în curs, inclusiv 

gestionarea eficientă a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile  

• Asigura un buget de functionare pentru activitatile de interes colectiv  

• Creaza si mentine noi locuri de munca datorita unei mai bune valorificari a productiei 

• Stimuleaza activitatea economica a fermierilor in mediul rural 

• Implica diversificarea activitătilor agricole în directia activitătilor privind sănătatea, 

integrarea socială si educatia pentru mediu si alimentatie. 

1.4. Contributie la prioritatea/prioritătile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunostinte si a inovării în agricultură, în silvicultură si 

în zonele rurale 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.35 (1) a, c (2) a, b, c, d, e, k (7)din Reg. (UE) nr. 

1305/2013– Cooperare 



1.6. Contributia la domeniul de interventie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

DI 1B 3A Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 

acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii 

adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale 

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

• Inovare 

Va fi incurajata utilizarea de noi procese si tehnologii în sectorul agro-alimentar, conducând la 

cresterea gradului de inovare din sector. Totodată, prin asociere, micii producători pot identifica 

modalităti inovatoare de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii si de atragere 

a unor noi categorii de consumatori.  Activitătile de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să 

capitalizeze în comun produsele obtinute, să-si adapteze productia la cerintele pietei, să aibă un 

acces mai bun la inputuri, să-si optimizeze costurile de productie, să creeze lanturi scurte de 

aprovizionare si să facă fată diferitelor provocări de pe piată.  

• Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare la acestea 

Operatiunile sprijinite pot deveni un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la 

schimbările climatice, oferind totodată solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri rezistente la 

secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii asupra solului, contribuind astfel la 

reducerea pierderilor de apă si a degradării solului. De asemenea,  contribuie la dezvoltarea de 

procese si tehnici noi care pot avea un impact benefic asupra mediului (de ex. prin reducerea 

utilizării de îngrăsăminte, cresterea cantitătii de apă din sol, conservarea cantitătii de carbon din 

sol, reducerea consumului de apă, etc.) sau prin proiecte care facilitează utilizarea surselor 

regenerabile de energie în agricultură si industria alimentară. 

1.8. Complementaritateacu alte măsuri din SDL: 

M1/1C"Sprijin pentru formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la dobandirea 

de abilitati orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic eficient” 

M2/2A:"Sprijin forfetar pentru investitii in solarii de legume pentru dezvoltarea clasei de mijloc 

si crearea de locuri de munca” 

➢ M1/1Care ca beneficiar direct unfurnizor de servicii de formare sau de alte servicii de transfer 

de cunostinte si de actiuni de informare, iar ca beneficiari indirecti fermierii sprijiniti inclusiv 

prin M2/2A si M3/3A. 

➢ M2/2A,are ca beneficiari directi fermierii, inclusiv pe cei care sunt beneficiari indirecti prin 

intermediul masurilor M1/1C si M3/3A 

M6/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL" 

➢ Atat M3/3A, cat si M6/6B au ca beneficiari indirecti „populatia locala”, tinand cont de faptul 

ca M3/3A se adreseaza acestora cu produse agricole de calitate in urma imbunatatirii 

standardelor prin asocierea la cooperativa, iar M6/6B tinteste imbunatatirea nivelului de trai 

al populatiei locale in ansamblul sau prin investitii de interes colectiv. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3/3Acontribuie exclusiv la realizarea P3: Promovarea 

organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a 

bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Asocierea si cooperarea vor ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de 

fragmentare din teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU , cu o pondere 

foarte mare a fermelor mici, si va promova entitătile care colaborează pentru identificarea unor 

solutii noi si economii de scară. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, 



prin lanturi scurte si prin piete locale trebuie să devină o componentă importantă a sectorului 

legumicol din zona teritoriului GAL. 

Prin asociere si cooperare, micii producători din GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIUpot identifica noi modalităti de obtinere si comercializare a unui volum mai mare de 

produse proprii si de atragere a unor noi categorii de consumatori. Sprijinul acordat în cadrul 

acestei măsuri va contribui la promovarea cooperării în sectorul agricol, dar si cooperarea dintre 

producători, procesatori, comercianti, si restaurante, unităti de cazare, institutii de învătământ, 

autorităti publice si alti consumatori. Utilizarea de tehnologii inovatoare este reflectată în 

efectele socio-economice si de mediu, cum ar fi: cresterea productiei, reducerea consumului de 

combustibil, îmbunătătirea conditiilor de lucru ale fermierilor, mentinerea structurii solului, 

conservarea si îmbunătătirea caracteristicilor solului, cresterea rezervei de apă din sol, etc. 

Sprijinul acordat în cadrul masurii va încuraja utilizarea de noi procese si tehnologii în sectorul 

agricol, vizand cresterea gradului de inovare la nivelul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE 

RURALA GIURGIU in concordanta cu obiectivele de mediu si clima. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentuldelegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de 

punereînaplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003,  

• Legislatienationala: Ordonantade urgentă a GuvernuluiRomanieinr. 44/ 2008 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tintă) 

4.1. Beneficiari directi*:In baza art. 35 (1) – a din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - un parteneriat 

format din cel putin 2 membri: 

• o forma asociativa de tip cooperativa sau organizatie interprofesionala, cu sediul social / 

punct de lucru in teritoriul GAL de cel putin 6 luni si obiect de activitate in domeniul agricol 

(legumicultura / cultura mare / zootehnie) 

• oricare entitate din sectorul public / privat cu interes in dezvoltarea sectorului agricol, 

inclusiv fermierii. 

4.2. Beneficiari indirecti: 

• Fermierii din teritoriul GAL, membri actuali ai formei asociative ori viitori membri, potentiali 

beneficiari directi ai M1/1Csi M2/2A  

• Populatialocalavizata si de M06/6B. 

• Persoaneledin categoría populaţiei active aflate încăutareaunuiloc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Se poate solicita plata unui avans de pana la 50% conditionat de constituirea unei garantii bancare 

sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului in 

conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile*: 

• Proiecte – pilot; 

• Dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agricol; 

• Actiuni de cooperare si investitii tangibile si/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte 

comune care implică cel putin două entităti care cooperează pentru: Crearea/dezvoltarea 

unui lant scurt de aprovizionare/piete locale si a dezvoltarii acestora; 

• Activităti de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare 

(cu produse alimentare) si la piata locală deservită de acest lant/aceste lanturi; 



• Abordari comune privind proiectele de mediu si practicile ecologice in curs, inclusiv 

gestionarea eficienta a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile; 

• Actiuni comune in scopul atenuarii schimbarilor climatice sau al adaptarii la acestea; 

• Cooperarea intre actori aflati in regiuni sau state membre diferite este, de asemenea, eligibila 

pentru acest sprijin conform art. 35 (7) al Reg. (UE) 1305/2013. 

• Proiecte de investiţii individuale şi/sau colective care conduc la dezvoltarea şi modernizarea 

unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole, respectarea 

standardelor comunitare, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi 

facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a 

produselor agricolerezultate in urma cooperarii 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele costuri: 

• Studii/planuri;  

• Costurile de functionare a cooperării, maxim 20% din valoarea proiectului; 

• Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv ale investitiilor 

eligibile conform masurilor specifice din cadrul SDL. 

• Costuri de promovare 

• Costuri specifice deplasarilor pentru cooperarea intre actori aflati in regiuni sau state membre 

UE, atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia, cu conditia ca beneficiul sprijinului sa se 

adreseze teritoriului GAL 

• Costuri aferente animarii zonei in cauza pentru a face posibila realizarea unui proiect 

teritorial colectiv 

Sprijinul se va acorda pentru activitătile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

planului de proiect. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

• Proiecte care nu au in vedere rezultate concrete obtinute in urma cooperarii din sectorul 

agricol la nivelul teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU. 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate NU sunt eligbile urmatoarele costuri: 

• cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia 

celor necesare pentru intocmirea proiectului 

• cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si transport persoane, 

• cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi costuri  

• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: dobânzi 

debitoare, achizitionarea de terenuri construite si neconstruite, taxa pe valoarea adăugată, 

cu exceptia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislatiei nationale; 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv 

cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Nu e cazul. 



7. Conditii de eligibilitate: 

• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;  

• Solicitantul va depune un acord de parteneriat/cooperare care face referire la o perioadă de 

functionare cel putin egală cu perioada pentru care se acordă finantarea;  

• Proiectul trebuie să se încadreze în tipurile de activităti sprijinite prin măsură;  

• Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare. 

• Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing 

adaptat la piata locală care să cuprindă si o descriere a activitătilor de promovare propuse.  

• Pentru investitii de alta natura in conformitate cu activitatile eligibile, solicitantul va depune 

un plan de afaceri / SF / PT, in functie de specificul proiectului; 

• Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi în curs de desfăsurare sau finalizat; 

8. Criterii de selectie 

• Principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului  

• Principiul asocierii si al reprezentativitătii cooperării 

• Principiul valorii adăugate  

• Principiul “pietelor locale”  

• Principiul promovarii proiectelor care includ elemente inovative, de mediu si clima. 

• Principiul crearii de noi locuri de munca 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar conformart. 49 al R (UE) nr. 1305/2013. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Pornind de consultarile realizate in cadrul intalnirilor realizate cu reprezentantii sectorului 

agricol, precum si cu participarea sectorului public si al societatii civile, a rezultat nevoia 

stimularii asocierii si organizarii sectorului producatorilor primari, fiind propuse si estimate din 

punct de vedere pecuniar activitati utile si necesare formelor asociative. Valoarea spijinului 

nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsa intre: 5.000 – 80.000103.784 

Euro.Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Costurile 

de functionare a cooperării nu vor depăsi 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect 

depus. Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.  

10. Indicatori de monitorizare 

• Indicatori de rezultat:numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii de 

cooperare – minim 1 operatiune de cooperare 

• Indicatori de rezultat specifici: minim 1 loc de munca nou creat in cadrul proiectelor sprijinite 

• Indicatori de realizare:cheltuieli publice totale 

 


