FIŞA MĂSURII
SPRIJINIREA INFIINTARII GRUPURILOR SI ORGANIZATIILOR DE PRODUCATORI LA NIVELUL
TERITORIULUI GAL CALAFAT – CODUL MASURII – M7/3A
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 urmăreşte sprijinirea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, formele asociative la care aderă fermierii dovedind un rol important ȋn
abordarea provocărilor pieţei şi dezvoltării afacerilor, ca producţie şi comercializare, pe piaţa
locală. In cadrul lor, fermierii adaptează producţia la cerinţele pieţei şi introduc produsele pe
piaţă la comun, inclusiv pregătind vânzarea şi centralizând rezultatele. In general, exista
reticenta si interes scazut al producatorilor fata de formele asociative din lipsa de informatii
si experienta in astfel de activitati si in legatura cu avantajele rezultate dintr-o actiune
comuna. Dupa cum a reiesit din analiza SWOT, potentialul agricol al GAL Calafat este ridicat
si divers. Adaptarea productiei la cerintele pietei poate fi accelerata semnificativ de
asocierea producatorilor agricoli.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 3.5 prin faptul că M7/3A 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: incurajarea asocierii intre producatorii din
teritoriul GAL; crearea si promovarea lanturilor alimentare; integrarea pe piata a
producatorilor prin adaptarea productiei la cerintele pietei si comercializarea ei la comun.
Măsura contribuie la prioritatea 3 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
precum şi la prioritatea P3 din cadrul SDL.
Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 3A de la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013 si 3A din SDL.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de
inovare, de protecția mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:
Inovare: Prin asocierea producatorilor sunt posibile actiuni inovative ce nu pot fi
realizate în afara unei forme asociative. Aceste actiuni se refera la dezvoltarea de noi
metode de păstrare a producției agroalimentare pentru creșterea siguranței alimentare, de
produse adaptate mai bine cerințelor pieței și de metode de utilizare a deşeurilor și de
epurare a apei pentru protejarea mediului.
Protecția mediului: Grupurile si organizatiile de producatori pot avea o contribuție
importantă la respectarea standardelor comunitare de mediu prin promovarea bunelor
practici, iar realizarea unor investiţii colective va putea asigura o eficientă mai mare in ceea
ce priveste gestionarea apei si a deşeurilor si va facilita utilizarea surselor de energie
regenerabilă în folosul membrilor săi.


SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M7/ 3A contribuie la
obiectivele transversale.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte
masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri sunt inclusi in categoria de
beneficiari directi/indirecti ai urmatoarelor masuri: M2/ 1A, M3/ 2A, M6/ 3A, M8/ 3A.
Grupurile si organizatiile de producatori, beneficiari ai acestei masuri, vor putea fi inclusi in
parteneriatele de cooperare promovate de M2/1A, se vor putea numara printre cei care
realizeaza investitii la nivelul exploatatiilor agricole sau pomicole sau in sectorul de
procesare si comercializare si, de asemenea, vor putea aplica scheme de calitate propriilor
produse.
SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii directi ai
M7/3A sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M2/ 1A, M3/ 2A, M6/ 3A,
M8/ 3A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P3, prioritate la care
contribuie si urmatoarele masuri M6/3A, M8/3A.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M7/3A impreuna cu M6/3A
si M8/3A contribuie la prioritatea P3.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, ȋn
promovarea spiritului asociativ, ȋn crearea de locuri de muncă, ȋn ridicarea nivelului de trai al
populaţiei, ȋn 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; Ordonanţa nr. 37/2005 aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 338/2005, cu completarile si modificarile ulterioare.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Grupurile şi organizaţiile de producători din sectorul agricol şi pomicol care se
încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea
competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014.
5.Tip de sprijin
Sprijin forfetar care nu depășeste limitele cuantumului stabilite în PNDR, degresiv,
plătit in transe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care
organizatia a fost recunoscut, acordat in baza unui plan de afaceri.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile
-Acţiunile prevăzute ȋn Planul de Afaceri, indiferent de natura acestora, si care vor prevedea
una sau mai multe categorii din cele enumerate (art. 27 (1) R 1305/2013):

Adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri
la cerințele pieței;

Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare,
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o
atenție deosebită recoltării și disponibilității;


Alte activități, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de
comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.
Tipuri de acţiuni neeligibile
-Nu au fost prevăzute.
7.Condiţii de eligibilitate
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;
-Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale
grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate la art. 27 (1) R
1305/2013;
-Investițiile prevăzute în planul de afaceri vor fi efectuate în UAT prezente în anexa din
Cadrul Național de Implementare aferentă STP, cu excepția celor legate de cultura de căpșuni
în sere și solarii și pepinierele, pentru sectorul pomicol; se acceptă finanțarea altor specii
care nu sunt cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să
ateste potențialul speciei respective într-o anumită zona.
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 calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse
ecologice sau produse care participă la scheme de calitate, HNV, tradiționale acreditate de
MADR);
-principiul asocierii exploatatiilor de mici dimensiuni;
-principiul sectorului prioritar;
-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
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului şi nu
poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate anual. Sprijinul se acorda
anual, degresiv, pe o perioada de maxim 5 ani de la recunoastere iar suma maxima este de
100.000 euro/an.
10.Indicatori de monitorizare
Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:
-numar de proiecte sprijinite, minim 2;
-numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la grupuri/ organizatii
de producatori, 10;
-numar de proiecte care includ teme de mediu, minim 1;
-numar de proiecte care promoveaza inovarea, minim 1;
-valoare cheltuieli publice efectuate, 200.000 euro;
-număr de locuri de muncă create, minim 1.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.4 prin faptul că M7/3A contribuie la
crearea de locuri de munca.

