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FISA MASURII M5 / 3A – COOPERAREA/ PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA STRUCTURILOR 

ASOCIATIVE 

 

Denumirea măsurii: Cooperarea / promovarea si dezvoltarea  structurilor asociative  

Codul măsurii: Măsura 5 / 3A 

Tipul măsurii:   

     X       SERVICII. 

     X       INVESTITII.  

     SUMA FORFETARA. 

 

1.Descrierea generală a măsurii: 

1.1 Justificare. Corelare cu Analiza SWOT: 

 În România există foarte puține forme asociative în agricultură (asociații, 

cooperative),care sa fie si functionale. 

- Dificultăți majore pentru micii producători de a fi competitivi pe o piață care să le 

permită dezvoltarea.  

- Suprafata agricola este gestionată de marile exploatațiile agricole de tip comercial. 

 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: 

       Art.(4). Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

 

1.3.Obiectiv(e) specific (e) local (e)  al (e) măsurii: 

 Măsura contribuie la obiectivele  generale  specific ale  SDL:  

• Sprijinirea cooperarii fermierilor din zonele rurale pentru promovarea lantului 

alimentar in scopul comercializarii/procesarii produselor agricole.  

• Facilitarea transformarii si modernizarii fermelor agricole pentru a le face mai 

competitive si pentru a contribui la cresterea economica din teritoriu. 

 

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

 P3.Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

          P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si 

zonele rurale. 

 

1.5. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale): 

 P5. Cooperarea  membrilor exploatatiilor agricole si promovarea organizarii lantului 

alimentar. 

Masura contribuie la Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, in 

baza analizei nevoilor si prioritatilor locale. 

 

1.6. Măsura corespunde obiectivelor Art. 35. din Reg.(UE) nr.1305/2013:  

 (1)a.- Abordări  de  cooperare  între  diferiți  actori  din  sectorul agricol, sectorul 

forestier și  lanțul  alimentar  din  Uniune, precum și alți actori care contribuie la 

realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv 

grupurile de producători, cooperativele și organizațiile inter profesionale; 
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1.7.Contribuţia la domeniile de intervenţie: 

  DI.3A. -  Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună 

integrare a acestora în lanțul agrialimentar prin intermediul schemelor de calitate, 

al creșterii valorilor adăugate a porduselor agricole, al promovării pe piețele locale 

și în cadrul circuitelor scrute de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de 

producători și al organizațiilor interprofesionale.  

 

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

      Masura contribuie la:   

      Inovare: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și zonele rurale, 

                      DI.1A.  Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe 

în zonele rurale; 

                    Combinata cu: 

                    P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 

prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultura, 

                       DI.3A.  Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai 

bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar, al creșterii valorii adăugate a produselor 

agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al 

grupurilor de producători și al organizațiilor interprofesionale. 

 

1.9.Complementaritate cu alte măsuri din SDL:  

         M 3 - Agricultura competitiva in teritoriul GAL. 

 

1.10.Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

 M6 - Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative.   

 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

    Măsura contribuie la: 

 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL. 

 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

 păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; 

 încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de 

crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul 

GAL. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL. 

 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014. 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi : 

4.1. Beneficiari direcţi: 

 ONG-uri, înfiinţate conform OG. 26/2000, cu atributii în dezvoltare  comunitară 

dovedită, implicate în dezvoltarea de asociaţii comunitare/grupuri de producători; 
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 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza legii nr. 566/2004, art.6, lit.e) cu 

modificările şi completările ulterioare) de pe teritoriul GAL, iar investiţiile 

realizate să deservească propriilor membri; 

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi 

completările ulterioare) de pe teritoriul GAL; 

 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele 

propriilor membri) de pe teritoriul GAL. 

 

4.2. Beneficiarii indirecţi: 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de 

muncă;  

 Producatori agricoli individuali din teritoriu; 

 

5.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/cheltuieli eligibile şi neeligibile: 

Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile, stabilite cu respectarea prevederilor din HG 

Nr. 226/2015, Regulamentele (UE) Nr.1305/2013, Nr.1303/2013, PNDR – Cap..8.1 si  Fisa 

Tehnica  a Sm 19.2. 

 

6.1.  Tipuri de acţiuni/cheltuieli eligibile pentru proiecte de investiţii/servicii: 

         Prin această măsură se vor finanţa  proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor 

de consultare/animare realizate în teritoriul GAL: 

 Constructia/modernizarea/dotarea spaţiilor tehnologice sau de producţie; 

 Achiziţionarea  de utilaje pentru modernizarea  spatiilor de depozitare si procesare;  

 Costuri legate de intocmirea documentatiilor tehnice legate proiectare(maxim 10% 

din valoarea eligibila a proiectului) si consultanta(maxim 5 % din valoarea eligibila a 

proiectului). 

 Cooperarea in vederea achizitionarii, depozitarii si ambalarii in comun a produselor 

in lantul scurt. 

 Cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt. 

 Cooperarea in vederea promovarii legate de aceasta activitate si identificarea 

clientilor finali. 

 Cooperarea in vederea organizarii vanzarii pe piata locala. 

 Onorarii echipa de implementare.(salarii – sume brute); 

 Onorarii experți proiect (lectori, experți tehnici). (salarii – sume brute); 

 Onorariu  personalului dedicat structurii asociative (salarii – sume brute); 

 Cheltuieli directe acordate pentru sprijinul demarării activității economice 

(cheltuieli pentru asigurarea vizibilității: pliante, afișe, cărți de vizită, 

website,cheltuieli cu  taxe de participare la evenimente de promovare, etc); 

 Costuri administrative aferente proiectului (chirie, telefonie, curent electric etc); 
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 Deplasări echipa de implementare; 

 Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează: 

 Cazare, masă și transport  participanți, după caz. 

 Materiale didactice și consumabile; 

 Materiale de informare și promovare; 

 Închirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de informare și activităților    

demonstrative. 

 Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare și facilitare.  

 Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize 

de piață, conceptul de marketing etc.; 

 Costurile de funcţionare se efectuează după semnarea contractului de finantare – si 

sunt in procent de maxim  35% din valoarea proiectului. 

 ATENTIE!!! – Cheltuielile salariale vor fi de maxim 35% din valoarea eligibila a 

proiectului. 

 

6.2. Tipuri de acţiuni/cheltuieli neeligibile pentru proiecte de investiţii/servicii: 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare 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 finanțare; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru 

transport persoane; 

 construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile; 

 achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 

 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice 

pentru instrumente financiare; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

 achiziționarea de clădiri. 

        ATENTIE!!! -  Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second 

hand. 

 

7.Condiţii de eligibilitate: 

7.1. Pentru proiectele de servicii/ investiţii:  

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

 Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru 

pentru exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă; 

 Investiţiile se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT din teritoriul GAL. 

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 

 Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru 

pentru exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă; 
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8. Criterii de selecţie: 

 Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcții integrate (flux 

operațional complet): 

 a. Servicii consiliere producție + Depozitare + Condiționare + Procesare + Marketing  

 b. Depozitare + Marketing  

 c. Unul din serviciile de mai sus. 

 Acoperire geografică a proiectului:  

 a) Minim 20% din teritoriul GAL/ min. 3 comune;  

 b)  Minim 10-20% din teritoriul GAL min 2 comune;  

 c) sub 10 % din teritoriul GAL – 1 comuna   

 Relevanță a structurii de membrii în acord cu SDL.( Prioritizarea fermelor mici și 

medii – aflate în dificultate cu privire la accesul pe piață); 

 Dezvoltare de lanț scurt (abordare de marketing); 

 Structura asociativă creată va desface direct către consumator. (puncte de 

desfacere proprii).  

 Structura asociativă  creată va include o verigă de intermediere (ex: supermarket, 

magazine ale partenerilor comerciali); 

 Structura asociativă  creată va include mai mult decât o verigă de intermediare 

între ea și consumator. 

 Solicitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 

Criteriile de departajare pentru proiectele cu punctaj egal sunt in ordine, 

urmatoarele: 

 Tineri sub varsta de 40 ani; 

 Beneficiarul are experienta in implementarea proiectelor cu fonduri europene; 

 Domiciliul solicitantului in UAT unde se realizeaza investitia. 

 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

9.1. Justificare: 

Proiectele de servicii din cadrul masurii nu sunt generatoare de venit. Pentru 

proiectele negeneratoare de venit, intensitatea sprijinului va fi de 100% din valoarea 

elegibila a proiectului; 

Proiectele de investitii 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 creerii de 

locuri de muncă. 

 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiectele de 

investitii si de 100% pentru proiectele de servicii. 

 Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 200.000 Euro 

pentru construirea/modernizarea/dotarea  spaţiilor pentru depozitarea produselor 

agricole. 

 Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 200.000 Euro 

pentru construirea/modernizarea/dotarea de unităţi de procesare productiei 

agricole. 
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 Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 50.000 Euro 

pentru proiectele de servicii. 

 

10. Indicatori de monitorizare: 

1A. – Cheltuieli publice totale;  

3A. -  Număr de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele 

de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la 

grupuri/organizatii de producatori.   

6A. –  Locuri de munca create; 

 

  

 


