
FIŞA MĂSURII  

PROMOVAREA COOPERARII ACTORILOR DIN SECTOARELE DE INTERES IMPLICATI IN 

DEZVOLTAREA DURABILA A TERITORIULUI GAL CALAFAT – CODUL MASURII - M2/1A  

Tipul măsurii: ☒ INVESTIȚII  

                     ☒ 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, la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL 

Prin această măsură se acordă sprijin financiar pentru facilitarea cooperării ȋntre 

actori locali implicaţi ȋn dezvoltarea teritoriului GAL ȋn ceea ce priveşte productivitatea şi 

durabilitatea agriculturii, dezvoltarea şi promovarea de noi produse, practici, procese, 

tehnologii pentru creşterea eficienţei, organizarea lanţurilor de aprovizionare, alte acţiuni, 

planuri şi abordări comune. Astfel, cooperarea poate lua forma clusterelor, reţelelor, 

grupurilor operaţionale şi a altor structuri de tip partenerial. Produsele, practicile și 

procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea 

activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei locale. In 

perioada de programare 2014-2020, GAL Calafat ȋşi propune să susţină parteneriatele care 

adresează probleme specifice ale teritoriului şi valorifică oportunităţile pornind de la soluţii 

inovatoare cu impact pozitiv asupra mediului şi economiei locale per ansamblu.  

 SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 3.5 prin faptul că M2/1A este o masura 

dedicata promovarii formelor asociative. 

Prezenta măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform art. 4 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a). favorizarea competitivităţii agriculturii. 

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea creării şi funcţionării 

parteneriatelor ȋnfiinţate la nivelul teritoriului GAL Calafat; promovarea de soluţii şi proiecte 

benefice economiei locale derulate de actori interesati de dezvoltarea locala a GAL.  

Măsura contribuie la prioritatea 1 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

precum şi la prioritatea P1 din cadrul SDL.  

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 1A de la art. 5, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 si 1A din SDL. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, de inovare, 

de protecția mediului, schimbari climatice, conform cu art. 5 din regulamentul amintit.  

Inovare: Masura de cooperare este una complet noua pentru teritoriul GAL Calafat, 

prin abordarea si prin tipurile de actiuni eligibile pe care le sprijina. Se incurajeaza asadar 

promovarea de idei, practici, procese, produse sau tehnologii inovative in cadrul unor 

structuri parteneriale care coopteaza profile variate de experti si actori locali interesati de 

dezvoltarea sustenabila a teritoriului LEADER.   

Protecția mediului: Măsura incurajeaza actiunile de protejare si conservare a 

resurselor naturale, de educare a populatiei in spiritul protejarii mediului si a dezvoltarii 

ecologice prin inovare, de utilizare a materialelor prietenoase cu mediului inconjurator si a 

unui management corespunzator al deseurilor. 



Schimbarile climatice: Masura incurajeaza actiunile ce vizeaza utilizarea energiei din 

surse regenerabile. 

 SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M2/ 1A contribuie la 

obiectivele transversale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura ar putea fi complementara cu alte 

masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri ar putea fi inclusi in categoria 

de beneficiari directi/ indirecti ai urmatoarelor masuri: M1/ 1A. Astfel, unii dintre membrii 

care compun parteneriatele in cadrul prezentei masuri, precum fermierii, actori economici 

care sunt IMM-uri care isi desfasoara activitatea in teritoriul GAL vor putea beneficia de 

actiunile de formare, actiunile demonstrative si informative derulate in cadrul masurii M1/1A. 

 SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii directi ai 

M2/1A sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M1/ 1A. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P1, prioritate la care 

contribuie si urmatoarele masuri M1/1A. 

 SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M2/1A impreuna cu M1/1A 

contribuie la prioritatea P1. 

2.Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea cooperării ȋntre actorii de la 

nivel local, capitalizarea activităţilor şi optimizarea rezultatelor, crearea de locuri de muncă, 

ridicarea nivelului de trai al populaţiei, dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-

economice ale teritoriului GAL Calafat, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general. 

3.Trimiteri la alte acte legislative 

R (UE) Nr. 1305/2013; Regulamentul Delegat (UE) Nr. 807/2014 al Comisiei; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013.   

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categorii precum fermieri, 

microîntreprinderi și întreprinderi mici, organizații neguvernamentale, consilii locale, unități 

școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică și cel puțin un fermier sau un grup de 

producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.  

Grupuri Operaţionale ȋn conformitate cu art. 56 şi 57 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

constituite din fermieri, cercetători, consultanţi, ȋntreprinderi implicate ȋn sectorul 

agroalimentar, alte părţi interesate. 

5.Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv art.67, Reg (UE)1303/2013. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile 

-Studii pregătitoare/ planuri, inclusiv planul proiectului; 

-Funcţionarea cooperării;  

-Costuri directe ale proiectelor/ activităţilor specifice corelate cu planul proiectului;  

-Costuri de animare şi de promovare.  

Tipuri de acţiuni neeligibile 

-Proiecte de cercetare independente.  

7.Condiţii de eligibilitate 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 



-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL; 

-Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare 

cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai mult de 3 ani; 

-Solicitantul va depune un plan privitor la conceptul de proiect; 

-Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat;  

-Partenerii care sunt fermieri/ grupuri de producători/ cooperative își desfasoară activitățile 

agricole într-una din unitățile administrativ-teritoriale din anexa din Cadrul Național de 

Implementare aferentă STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în 

sere și solarii), pentru proiectele care vizează sectorul pomicol;  

-Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 

aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din 

fișa măsurii; 

-Solicitantul va respecta acţiunile comune prevăzute la art. 35 (2) (a) (b) din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 ȋn cazul ȋn care propune un proiect pilot sau dezvoltare de noi produse, practici, 

procese şi tehnologii şi se angajează că rezultatele vor fi diseminate în conformitate cu 

articolul 57(3) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. 

8.Criterii de selecţie 

Principiile ȋn ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele: 

-principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un 

anumit sistem, produs, serviciu etc; 

-principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ 

actiuni ce vizeaza acest aspect; 

-principiul sectorului prioritar; 

-principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului; 

-alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului. 

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar ȋn faza de implementare a SDL. 

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100%. 

Valoarea maximă a sprijinului este de 50.000 de euro.  

În cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri, costurile sunt acoperite conform intensitatii maxime a ajutorului și valorile aplicabile 

măsurilor respective. Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile nu va depăși valoarea maximă 

acordată prin această măsură. Costurile de funcționare nu vor depăși 20% din valoarea 

maximă a sprijinului acordat pe proiect depus. 

10.Indicatori de monitorizare 

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii: 

-numar de proiecte sprijinite, minim 1; 

-valoare cheltuieli publice efectuate, 50.000 euro; 

-numar de proiecte care includ teme de mediu/clima, minim 1; 

-numar de proiecte care promoveaza inovarea, minim 1;  

-număr de locuri de muncă create, minim 1. 

 SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.4 prin faptul că M2/1A contribuie la 

crearea de locuri de munca. 


