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Codul măsurii M 19.2-1/2A 

Denumirea măsurii 
Stimularea înființării și dezvoltării de ferme și a procesării 

produselor acestora în teritoriul GAL 
Tipul măsurii Investiții 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificarea. 
Corelare cu analiza 
SWOTT 
 

Implementarea acestei masuri este necesara pentru 
stimularea mediului de afaceri din spațiul rural prin 
susținerea financiara a întreprinzătorilor care: 

• Realizează activități neagricole pentru prima dată 
(start-up în baza unui plan de afaceri) fie,  

• Modernizează și/sau dezvoltă întreprinderile existente. 
Din analiza SWOT, a reieșit: 

• Opțiunea unanimă a populației și a partenerilor GAL 
pentru susținerea activităților agricole; 

• Lipsa unităților de procesare pentru lapte și carne roșie; 
• Lipsa procesării la nivelul fermelor; 

Măsura va contribui la: 
• dezvoltarea spiritului antreprenorial 
• ocuparea unei parți din excedentul de forța de munca 

existent, 
• creșterea veniturilor populației rurale și a nivelului de 

trai, 
• scăderea sărăciei și la combaterea excluderii sociale. 

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

Obiectivul 1 Favorizarea competitivității agriculturii 

1.3 Obiectiv specific 
local al măsurii 

• creșterea numărului de exploatații agricole 
modernizate 

• dotarea cu echipamente moderne care să reducă 
consumurile și implicit costurile de producție 

1.4 Contribuția la 
prioritatea/prioritățile 
prevăzute la art. 5, 
Reg(UE) 1305/2013 

P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionarii 
durabile a pădurilor. 
 

1.5 Contribuția la 
prioritățile SDL (locale) 

P6. Creșterea performanțelor fermelor din spațiul GAL 

1.6  Măsura corespunde 
obiectivelor art. … din 
Reg (UE) nr. 1305/2013 

Art. 17 “Investiții în active fizice” 

1.7 Contribuția la 
domeniile de investiții 

2A-Îmbunatațirea performanței economice a tuturor 
exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 
modernizării exploataților, în special în vederea sporirii 
participării pe piața, precum și a diversificării activităților 
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agricole 

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

Măsura contribuie la inovare și protecția mediului 
Toate investițiile realizate în cadrul acestei masuri vor fi din 
categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu 
prioritate proiectele care adopta soluții de obținere a 
energiei din surse regenerabile. 

1.9 Complementaritatea 
cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu măsurile 19.2-2, 19.2-3, 19.2-4 

1.10 Sinergii cu alte 
măsuri din SDL 

Sinergie cu măsura 19.2-5 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
•  stimularea agriculturii ca principala activitate economică din teritoriu GAL 
•  creșterea performanțelor fermelor din spațiul GAL 
•  creșterea gradului de procesare al produselor agro-zootehnice 
•  crearea de noi locuri de muncă 
• încurajarea parteneriatelor prin susținerea formelor asociative (asociații de 

crescători de animate și/sau cooperative agricole) care își au sediul în teritoriu GAL. 
3. Trimitere la alte acte normative 

• Legislația națională cu incidența în domeniile activităților neagricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția SDL 
• Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup ținta) 

4.1 Beneficiari direcți 

 Exploatații agricole cu activitatea în teritoriu GAL din 
categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici 
conform definițiilor și condițiilor de eligibilitate 
prevăzute în Ghidul solicitantului de la măsura 4.1 din 
PNDR 2014-2020. 

 Unități de procesare din categoria întreprinderilor mici 
sau micro-întreprinderi din teritoriu GAL  

 Asociații de producători din teritoriul GAL 
 Asociații de crescători de animale din teritoriu GAL  
 Cooperative din domeniul agricol de pe teritoriu GAL; 

4.2 Beneficiari indirecți 
Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea 
unui loc de munca. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1305/2013) 
•  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant pentru 
proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 
existente 
•  Plăti în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) și art.63 ale 
Reg.(UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
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6.1 Pentru proiecte de investiții 
Cheltuieli eligibile specifice: 
• Achiziționarea de utilaje moderne pentru fermă sau spațiul de producție/prestări 
servicii 
• Construirea/modernizarea spațiilor zootehnice 
• Construirea/modernizarea de spații de depozitare pentru produsele agricole la 
nivelul fermei 
• Construirea de centre de colectare și depozitare pentru produsele agricole la 
nivelul fermei 
• Achiziția de mașini de transport frigorifice pentru carne/lapte/fructe și legume 
la nivelul fermei 
• Achiziția unui abator mobil pentru bovine /porcine/ovine/caprine la nivelul 
fermei 
•   Construirea de unități de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale la 
nivel de ferma 
Vor fi eligibile achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de echipamente 
noi; Investițiile intangibile: achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, 
mărci, cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, în limita a max.5% din 
valoarea eligibila a proiectului precum și costurile de consultanță proiectare, avize 
necesare realizării. Nu sunt eligibile echipamente second-hand. 

7. Condiții de eligibilitate  
Pentru proiectele de investiții 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 
sprijinite 
• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL 
iar activitatea va fi desfășurata în teritoriul GAL; 
• Societățile care sunt înființate cu cel puțin un an fiscal înainte de depunerea 
cererii de finanțare să aibă profit din exploatare 
• Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 
investiției; 
• Viabilitatea economica a investiției trebuie sa fie demonstrată pe baza 
prezentării unei documentații tehnico-economice; 
• Întreprinderea nu trebuie sa fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare 
privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
• Investiția va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului 
și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu 
legislația în vigoare. 

8. Criterii de selecție 
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: 

• creează un număr mai mare de locuri noi de munca  
• conduc la menținerea unui număr cât mai mare de locuri de munca  
• se dezvoltă intr-un număr cât mai mare de UAT-uri  
• Sprijină parteneriatele care produc și/sau comercializează produse din teritoriu 
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• Vizează reprezentativitatea cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați 
• conduc la utilizarea energiei produse din surse regenerabile. 
•  respecta temele transversal 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului 
9.1 Justificare 
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de 
venit, iar sumele sunt în concordanță cu tipurile de investiții 
9.2 Sume aplicabile și rata sprijinului 
Valoarea alocată pentru această măsura este de  150.000,00 euro 
Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, 
fără a depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului 
nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata 
maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:  

●  Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, 
grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul 
M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 
1305/2013);  

● Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data 
depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 
1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, 
în conformitate cu anexa II a R 1305);  

● Investițiilor 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 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 
•  Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 50.000 euro 

     10.  Indicatori de monitorizare 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – minim 3 
Număr locuri de muncă – minim 3 

11. Caracterul inovativ al măsurii 
Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din comunele din teritoriul 
GAL. 
• Măsura se adresează acelor activități și operațiuni agricole sau non-agricol 
deficitare, conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic și SWOT; 
• Măsura încurajează dezvoltarea economica pentru mai multe UAT din GAL - fiind 
punctate superior proiectele care se vor adresa/deservesc, doua sau mai multe comune 
învecinate și/sau asigură/prestează servicii în mai mult de două UAT din GAL.; 
• Măsura încurajează și certificarea de produse tradiționale care promovează 
identitatea teritoriului 


