FIŞA MĂSURII 4

Denumirea măsurii: Sprijin pentru înfiinţarea şi promovarea formelor asociative
Codul măsurii: M4/3A
Tipul măsurii
□INVESTIŢII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri.
a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT
Teritoriul inclus în viitorul GAL cuprinde terenuri agricole pe o suprafaţă de cca
18.951 ha, din care 18.548 ha terenuri arabile (97,87%), marea lor majoritate cultivate cu cereale
şi plante tehnice.
Terenurile agricole au suprafeţe mici şi mulţi proprietari şi-au vândut pământul în
perioada anilor 2003-2008. Micii producători nu sunt organizaţi într-o formă asociativă, rezultatul
fiind obţinerea unor venituri mici.
În zonă există o formă asociativă (AGRI SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ) în care membrii
sunt fermieri medii şi mari, cultivatori de cereale şi plante tehnice.
Cooperativa reprezintă în teritoriu un model pozitiv prin care se demonstrează practic
posibilitatea aprovizionării la preţuri mici şi desfacerii mai rentabile a producţiei. Prin
aprovizionare şi desfacere în cantităţi mari se pot obţine preţuri mai bune, în paralel cu scăderea
costurilor operaţionale pe unitatea de produs.
La nivelul unui număr mai mare de fermieri, se poate apela la manageri specializaţi care
pot identifica soluţiile optime de marketing pentru desfacerea producţiei. De asemenea, se pot
aplica tehnologii moderne de cultură şi se pot utiliza în comun utilaje specializate care sunt
nerentabile pe suprafeţe mici de terenuri.
Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4 si respectiv
analiza SWOT, pt. III.3.
b. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie
M4/3A
Favorizarea competitivităţii agriculturii.

c. Obiectivele specifice ale măsurii
Sprijinirea înființări de forme asociative pentru a asigura creșterea veniturilor din
exploatare prin îmbunătățirea managementului și marketingului fermei:

Dezvoltarea în comun de către mai mulți fermieri a unor activități de consiliere
în domeniul tehnologiilor agricole;
Dezvoltarea în comun a activităților de consiliere în domeniul managementului
din gestiunii fermei;
Înființarea de servicii de gestionare a exploatațiilor, de servicii de înlocuire în
cadrul exploatației și de servicii de consiliere agricolă, în concordanță cu ART. 15 din
Reg. (UE) 1305/2013 și Art. 12 din Reg. (UE) nr. 1306/2013;
Simularea orientării spre piață, adaptarea politicilor de marketing la cerințele
pieței;
Costuri de producție mai mici ca urmare a achiziției, în comun a input-urilor;
Diversificarea activităților la nivelul formei asociative, pentru adaptarea mai
bună la fluctuațiile pieței;
Crearea unor noi locuri de muncă;
d. Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013
3.promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstarii animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
a) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a
acestora în lanțul agro-alimentar 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
e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr.1305/2013
Art. 27 Infiintarea grupurilor si organizatiilor de producatori ;
f. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A (prevăzut la art.5, Reg. (UE) nr.
1305/2013).
g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013
Nu este cazul
h. Complementaritatea cu măsurile din SDL
- Nu este cazul
i. Sinergia cu alte măsuri din SDL
Nu este cazul.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a Măsurii M4/3A constă în:
- Dezvoltarea unor activități de management și marketing la nivelul formei asociative,
cu specialiști în management și marketing;
- Dezvoltarea unor activități de consiliere pentruu membrii formei asociative, pentru
aplicare de tehnologii agricole moderne;
- introducerea unor tehnologii noi prin transferul de experienţă dobândit de fermele cu
eficienţă economică mai mare;
- desfacerea productiei agricole prin asociaţie şi obţinerea unor preţuri optime;
- diversificarea activităților agricole și crearea unor lanțuri comune de aprovizionare și
desfacere;
- derularea în comun a unor investiţii având impact pozitiv asupra fiecărei ferme;

- crearea de locuri de muncă noi;
Relevanţa măsurii:
Organizarea formelor asociative reprezintă o soluţie pentru valorificarea potenţialului
agronomic şi uman al exploataţiilor agricole de dimensiuni mici.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M4/3A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4,
respectiv din analiza SWOT, pt. III.3.

3. Trimiteri la alte acte legislative
- Regulamentul UE 1303/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare
- Regulamentul UE 1305/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC;
- HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR
- OUG 49/2015 Privind gestionarea financiară a fondurilor europene;
- Legea 1/2005 privind cooperativele;
- Legea 566/2004 privind cooperativele agricole
- OG 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători pentru
comercializarea produselor agricole și silvice cu modificările și completările ulterioare
- Ordin MADR nr. 171/2006 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și
organizațiilor de producători aprobată prin legea 338/2005 cu modificările și
completările ulterioare
- OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- Legea 36/1991 privind societățile agricole și fundații
- Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din
sectorul agricol
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiari direcţi :
- Grupuri si organizatii de producatori ( recunoscute MADR) ;
Toti beneficiarii direcţi trebuie să demonstreze că au sediul sau un punct de lucru în
teritoriul GAL. Activitatea economică finanţată/sprijinită se va desfăşura în teritoriul GAL.
Beneficiari indirecţi :
Comunităţile locale de pe teritoriul GAL.
5. Tip de sprijin :

-Conform art.67 din Reg.(UE) nr. 1303/2013 sprijinul este de tip forfetar;
6. Tipuri de acţiuni eligibile
Acţiuni eligibile

- Cheltuieli de promovare a produselor;
- Cheltuieli de functionare;
- cheltuieli privind activități de consiliere privind gestionarea exploatațiilor componente ale
formei asociative;
- cheltuieli de consiliere privind aplicarea de tehnologii agricole moderne în fermele
componente ale formei asociative;
- cheltuieli cu consultanța aferente proiectului, în conformitate cu art. 45 (2) (c) din Reg.
1305/2013
Acţiuni neeligibile
- achizitii bunuri şi echipamente “second hand”;

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu
excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi
realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;
- contribuţie în natură;
- cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
- Actiunile eligibile prin Fondul European de Garantare Agricola, in vigoare, nu sunt eligibile
prin PNDR.

7. Condiţii de eligibilitate
a) Pentru obtinerea finantarii grupul de producatori trebuie sa fie infiintat si autorizat
de MADR;
b) Grupul de producatori sau Asociatia de producatori trebuie sa prezinte un Plan de
actiuni din care sa rezulte modul in care isi propune sa puna in comun pe piata
produsele in urmatorii ani;
c) Activitatea economică finanțată/sprijinită se va desfășura în teritoriul GAL.
d) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute la pt.6 al
prezentei fișe.
Alte precizări:
a) Beneficiari neeligibili:
- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, Programul SAPARD, şi FEADR, până la
achitarea integrala a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;
- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie
iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de
finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de
doi ani de la data rezilierii;
- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la
pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;
- solicitanţi aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată.
b) In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri.
8. Criterii de selecţie

Nr.

Principii de selecţie

crt.
1.

Teritoriul cuprins în forma de asociere
2 UAT
1 UAT
Punctajul se va acorda în ordine descrescătoare începând
de la numărul maxim de UAT-uri

Punctaj

2.

Numărul membrilor
Mai mult de 4 membri
Intre 3 şi 4 membri
Punctaj în ordine descrescătoare începând de la numărul
cel mai mare de membri

3.

Domeniul de activitate agricolă
a. legumicultura
b. alte domenii
Punctaj în ordine descrescătoare începând de la punctul a.

4.

Principiul comercializarii produselor traditionale
Se acorda punctaj asocierilor ce presupun comercializarea
produselor traditionale.

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsura va fi de 4.000 Euro.
Valoarea maximă a sprijinului este de 20.000 euro/proiect, respectiv 10% din productia
comercializata in primii cinci ani de la recunoastere..
Activitățile sprijinite sunt negeneratoare de venit.
10. Indicatori de monitorizare
minim 6
Număr de exploataţii agricole sprijinite

2

Număr de forme asociative înfiinţate

Total fonduri alocate

20.000 Euro

