Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii in vederea
Denumirea
realizarii de investitii comune, a schimburilor de bune practici si a
masurii
inovarii in activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea
Veche
Codul masurii
M 2/3A
X INVESTITII
Tipul masurii
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generala a masurii
Sprijinul pentru stimularea asocierii si cooperarii acordat prin intermediul
acestei masuri este destinat formelor de asociere/cooperare care implica
cel putin doua entitati, dintre care cel putin una functioneaza in domeniul
agricol si care actioneaza impreuna pentru un scop comun, prin care, in
mod obligatoriu, contribuie la prioritatile politicii de dezvoltare rurala ale
Uniunii Europene.
Analiza diagnostic a relevat faptul ca in teritoriul Muntii Macinului Dunarea Veche exista forme asociative in domeniul agriculturii, dar, in cea
mai mare parte, acestea sunt de tip formal, fiind create "artificial" (de
exemplu asociatiile crescatorilor de animale care au fost create pentru
concesionarea pasunilor comunale). Astfel, asocierile/cooperarile au fost
limitate la o singura actiune, fara a aduce beneficii conexe reale membrilor
acestora, ceea ce a condus la reticenta și interesul scazut al producatorilor
agricoli de a se asocia / coopera.
1.1 Justificare.
In contextul problemelor structurale ale sectorului agricol din teritoriul
Corelare cu
Muntii Macinului - Dunarea veche (dimensiunea mica și farâmitarea
analiza SWOTT
exploatatiilor, numarul mare de exploatatii de mici dimensiuni etc.), dar și
a gradului redus de adaptare la cerinţele pieţei, asocierea și cooperarea
sunt esentiale pentru accesul pe piata si cresterea competitivitatii acestora
(prin posibilitatea de negociere a unui pret mai bun al produselor,
degrevarea producatorului de responsabilitatea vanzarii, un branding si un
marketing mai bun al produselor, posibilitatea de negociere a unui pret mai
mic al inputurilor (costuri mai reduse), posibilitatea investitiilor in
infrastructuri de depozitare, ambalare, procesare sau conexe, trecerea de
la vanzarea produselor agricole neprocesate la cele procesate, cu valoare
adaugata mai mare, punerea in valoare a resursele locale si crearea de
produse locale, apropierea de consumator (prin initiere de lanturi scurte de
distributie), imbunatatirea accesului produselor locale la consumator,
vanzarea prin intermediul marilor retaileri, targuri, magazine, introducerea
inovatiilor și a ideilor noi de management etc)
1.2. Obiectivul
de dezvoltare
rurala al
a) Favorizarea competitivitatii agriculturii
Reg(UE)
1305/2013
1.3.Obiectivele
- promovarea asocierii si cooperarii intre actorii locali, in scopul realizarii
specific locale al de investitii comune (procesare, ambalare, depozitare, servicii conexe,
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masurii

1.4. Contribuţie
la prioritatea/
prioritaţile
prevazute la
art.5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5. Contibuţia
la Prioritaţile
SDL (locale)
1.6. Masura
corespunde
obiectivelor art.
din Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.7. Contribuţia
la domeniile de
intervenţie

1.8. Contribuţia
la obiectivele
transversale ale
Reg.(UE)
1305/2013

organizare vanzare sau promovare), a schimbului de bune practici si a
inovarii in sectorul agricol al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche;
- favorizarea competitivitatii agriculturii;
- cresterea valorii adaugate a produselor agricole;
- cresterea gradului de coeziune economica, pentru asigurarea unei
dezvoltari echilibrate a sectorului agricol
P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor și a gestionarii
riscurilor in agricultura

PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale a teritoriului Muntii
Macinului – Dunarea Veche

Masura 2/3A corespunde art 35 (1) a) al Reg. (UE) nr. 1305/2013

3A - Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna
integrare a acestora in lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de
calitate, creșterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe
pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de
producatori și a organizatiilor interprofesionale
Inovare:
Datorita asocierii /cooperarii dintre micii fermieri (crescatori de animale,
legumicultori etc) sunt posibile actiuni inovative pentru teritoriul Muntii
Macinului - Dunarea Veche, propunand solutii noi pentru probleme
identificate pana la acest moment dar greu de rezolvat la nivel individual
din punct de vedere financiar si al eficientei (raport grad de utilizare
echipament/cost). Astfel structura asociativa va propune o serie de solutii
noi la problemele de eficienta fermierilor teritoriului, precum dezvoltarea
de noi metode de depozitare temporara a productiei agroalimentare (de
exemplu tancuri frigorifice pentru lapte, spatii pentru depozitarea
legumelor etc), procesare (spatii destinate procesarii laptelui, a legumelor
etc), ambalare (legume, lapte si alte produse agroalimentare), servicii
conexe (aparate de muls, aparate profesionale de tuns oile etc), transport
si organizare vanzare (mijloace de transport specifice/adaptate si spatii
fizice si virtuale de desfacere produse agroalimentare) sau promovare
sigurantei alimentare (de exemplu laboratoare mobile de control al calitatii
laptelui etc), la care se adauga actiunile soft, de promovare si reprezentare
in relatia cu tertii a membrilor asocierii.
Mediu şi clima:
Prin angajamentul de asociere a membrilor şi prin cerintele ce vor fi incluse
in planul de afaceri (de exemplu: respectarea standardelor comunitare de
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1.9. Compleme
ntaritate cu alte
masuri din SDL

mediu si clima) vor putea fi promovate si respectate bunele practici de
mediu, iar realizarea unor investiţii colective va putea asigura o eficienta
mai mare in ceea ce priveste gestionarea apei si a deşeurilor si va facilita
utilizarea surselor de energie regenerabila in folosul membrilor sai.
Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi
scurte și prin piete locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și
climei prin reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES.
Complementaritate cu masurile: M 1/1C; M3/2A, M4/2B si
M7/6B (actiunea: piete agro-alimentare - infrastructura publica)

Sinergie raportata la Prioritatile UE (art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013):
1.10. Sinergia
cu alte masuri
Sinergie raportata la Prioritatile Locale de Dezvoltare (PL):
din SDL
PL1. Stimularea coeziunii economice si sociale a teritoriului Muntii
Macinului – Dunarea Veche: M10/6B
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura contribuie la:
- eficientizarea si cresterea rentabilitatii afacerilor micilor fermieri (reducerea costurilor de
producţie/procesare/distributie/transport/comercializare/marketing)
- conectarea proceselor de productie si comercializare ceea ce confera posibilitatea
planificarii şi modificarii producţiei conform cererii cantitative şi calitative de pe piaţa;
- facilitarea comunicarii intre fermieri, pe de-o parte precum şi intre reprezentanţii acestora
şi instituţiile guvernamentale, pe de alta parte (asociaţia reprezinta un for de discuţii, de
schimburi de opinii, de soluţionare a unor probleme dintre membri, ofera posibilitaţi de
intrajutorare, accesare de informaţii; reprezentanţii asociaţiilor sunt un partener pertinent de
dialog cu Ministerul Agriculturii, de exemplu in elaborarea deciziilor ce privesc producatorii
agricoli şi interesele acestora);
- creşterea capacitaţii de negociere in vederea obţinerii unor preţuri mai bune atât la
cumpararea in comun de input-uri necesare producţiei cât şi la valorificarea produselor, prin
ofertarea unor cantitaţi mai mari in condiţii de calitate ridicata;
- promovarea mai eficienta a producţiei si gasirea de noi piete de desfacere, la care un
fermier individual nu ar avea acces (hyper market de exemplu;
- schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si in forme
asociative;
- pastrarea viabilitatii si stabilitatii economice a localitatilor rurale din teritoriul Muntii
Macinului - Dunarea Veche, prin cresterea rentabilitatii micilor afaceri agricole;
- valorificarea locala integrata a resurselor teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţinta)
Parteneriate/asocieri constituite din cel putin un partener din
categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau asociatie de
fermieri care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol:
4.1. Beneficiari direcţi
- Fermieri;
- Microintreprinderi si intreprinderi mici;
- Organizatii neguvernamentale;
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- Consilii locale;
- Unitati/institutii de invatamant relevante pentru ideea
proiectului
- Unitati/institute de cercetare relevante pentru ideea
proiectului.
- Locuitorii teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche
- Intreprinderi și societati comerciale din domeniul
4.2. Beneficiarii indirecţi
agricol,turismului și alimentatiei publice etc
-Turistii
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și platite efectiv
 plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente
corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4)
și art 63 ale R 1305/2014
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
a) Actiuni imateriale :
Tip de actiuni eligibile :
- actiuni de animare a zonei implicate pentru a face fezabil un proiect teritorial colectiv;
- actiuni de constituire, operationalizare si functionare administrativa a
asocierii/cooperarii
- realizare de studii / planuri de proiect / planuri de marketing etc
b) Actiuni materiale
- Investitii corelate direct cu planul de proiect / planul de marketing
- Activitaţi de promovare etc
*Actiuni neeligibile specifice:
- Achizitionarea de teren
- Achizitionarea de cladiri
7. Condiţii de eligibilitate
• Solicitantul reprezinta un parteneriat format din minim doua entitati juridice, dintre care
cel putin un fermier sau asociatie de fermieri;
• Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul va depune un acord de cooperare/asociere care face referire la o perioada de
functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea;
• Solicitantul va depune un angajament conform caruia, in max. 6 luni de la semnarea
contractului de finantare, parteneriatul se va constitui juridic ca forma asociativa (in
conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii, Legii nr.
566/2004 - Legea cooperaţiei agricole, cu modificarile şi completarile ulterioare sau ale altor
acte normative care reglementeaza tipuri de forme asociative legal constituite in Romania),
• Pentru proiectele care implica si actiuni materiale (investitii comune de procesare,
depozitare, aprovizionare, comercializare, legate de lanturile scurte de aprovizionare etc),
solicitantul va depune un plan de de proiect;
• Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un plan de marketing
adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, și o descriere a activitatilor de
promovare propuse; solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de
aprovizionare și pietele locale stabilite in conformitate cu prevederile din articolul 11 din
Regulamentul (UE) nr. 807/2014
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• Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi in curs de defașurare sau finalizat;
 Proiectul propus de parteneriat se va desfasura pe o perioada de maxim 3 ani;
 Proiectul propus de parteneriat trebuie sa fie prevazut intr-o strategie locala/judeteana,
regioanala/LEADER.
8. Criterii de selecţie
Criteriile de selectie a proiectelor vor urmari urmatoarele principii:
• reprezentativitatea parteneriatului, respectiv numarul partenerilor implicati in proiect si
numarul partenerilor beneficiari de finantare in cadrul altor masuri finantate prin SDL (se
acorda prioritate parteneriatelor care includ beneficari directi ai masurilor M3/2A, M4/2B sau
indirecti ai M1/1C) ;
• acoperirea teritoriului și a structurii parteneriatului (parteneriat care acopera mai mult de o
unitate administrativ teritoriala si care reprezinta interesele a minim doua sectoare de
activitate);
• structura adecvata de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului;
• valorea adaugata (parteneriatele care produc și comercializeaza produse cu valoare
adaugata mare - ecologice, care participa la scheme de calitate, produse din zone Natura 2000
etc);
• principiul “pietelor locale” (i.e. distanta geografica mai mica intre punctul de productie și
punctul de vânzare)
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului și vor avea in vedere
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmarind sa asigure tratamentul egal al
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea masurilor in
conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Costurile aferente actiunilor eligibile, de tip a) si b) sunt acoperite de aceasta masura ca o
valoare globala. (Art 35, alin 6).
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Valoarea maxima a sprijinului este de 150.000 de euro/proiect.
Actiunile imateriale (costurile de operationalizare si funcţionare a cooperarii) nu vor depași
20% din valoarea maxima a sprijinului. Intensitatea sprijinului in cazul acestora este de 100%.
In cazul proiectelor care includ in planul de proiect si actiuni materiale, actiuni care sunt
eligibile in cadrul altor masuri (de ex. actiuni specifice art 17 al Reg 1305/2013), se aplica rata
maxima a ajutorului din cadrul acelor masuri, respectiv 90% ( 70% pentru investitii colective și
proiecte integrate, inclusiv cele legate de o fuziune a unor organizatii de producatori, la care
se adauga 20% pentru investitii realizate in zone care se confrunta cu constrângeri naturale și
cu alte constrângeri specifice, mentionate la articolul 32 al Reg 1305/2013);
Rata maxima de ajutor de 100% se poate aplica in cazul ambelor actiuni daca sunt indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii:
- Investiţia este facuta in contextul unui proiect definit cu o durata definita de max. 3 ani;
- Sprijinul nu acopera achiziţionare in intregime de active ci numai utilizarea / deprecierea lor
pe toata durata unui proiect specific (calculat conform cu practicile corespunzator de
contabilitate) şi sa fie redus proporţional in conformitate cu gradul de utilizare pentru proiect;
- Investiţia nu este efectuata ca o imbunataţire pentru un bun imobil.
Daca aceste condiţii sunt intrunite, rata de sprijin de 100% se aplica costurilor de utilizare /
depreciere a activelor aşa cum s-a stabilit mai sus – nu la valoarea completa a activelor.
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10. Indicatori de monitorizare
Numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participare (...) la grupuri/
organizatii de producatori: min 8
Indicatori Leader:
Numar de structuri asociative create: 2
Numar de investitii colective sprijinite: 2
Cheltuiala publica totala: 200.000 euro
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