FIŞA MĂSURII
INCURAJAREA INVESTITIILOR IN SECTORUL DE PROCESARE SI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR
AGRICOLE ŞI POMICOLE – CODUL MASURII – M6/3A
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
Prezenta măsură urmăreşte ȋmbunătăţirea eficienţei sectorului de prelucrare şi
comercializare a produselor agricole şi pomicole prin ȋncurajarea investiţiilor necesare pentru
dezvoltare. La nivelul teritoriului GAL Calafat s-a dovedit ca exista perspective ridicate
pentru dezvoltarea infrastructurii de procesare, depozitare, comercializare a produselor
vegetale si animale, astfel ca pentru perioada de programare 2014-2020, GAL isi propune
sustinerea unor astfel de investitii. Conform datelor MADR, capacitatea de prelucrare
vegetală sau animală ca raport din capacitatea de producție este mai mare de 90% în cazul:
laptelui colectat și industrializat; abatorizarea și prelucrarea bovinelor, ovinelor și caprinelor
față de greutatea totală a acestora; capacitatea de prelucrare a cerealelor și a
oleaginoaselor, dar și a strugurilor în unele localități. În ceea ce privește capacitatea de
depozitare a cerealelor și oleaginoaselor și capacitatea de producție a plantelor medicinale,
există un potențial cuprins între 50% și 90% de prelucrare/depozitare din producția totală.
In cadrul masurii, vor fi prioritizate actiunile inovative si performantele de mediu,
crearea de locuri de munca, iar, ca tinta finala, creşterea valorii produselor prin respectarea
condiţiilor de calitate şi de siguranţă alimentară precum şi satisfacerea cerinţelor de piaţă.
Modernizarea procesului de prelucrare a producţiei agricole prin implementarea de noi
tehnologii este o şansă care ar putea duce la o reala dezvoltare economică a teritoriului GAL
iar imbunătăţirea marketingului reprezintă o premisă a creşterii competitivităţii şi a
valorificării produselor locale prin crearea de oportunităţi de colectare, procesare,
depozitare, intermediere şi comercializare a produselor.
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 unităţilor de procesare şi
comercializare a produselor agricole şi pomicole din teritoriul GAL Calafat; ȋmbunătăţirea
eficienţei activităţii de procesare si comercializare şi a calităţii produselor; imbunătăţirea
veniturilor întreprinderilor sprijinite.
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. 17 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, schimbari climatice, în conformitate cu art. 5 din
regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Masura incurajeaza implementarea de idei, procese, tehnologii moderne, cu
caracter inovator, la nivelul unitatilor de procesare si comercializare a produselor agricole si
agroalimentare.
Protecția mediului: Sprijinul va viza investitii cu impact redus asupra mediului,
incurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea
siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a
deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.
Schimbarile climatice: Masura incurajeaza actiunile ce vizeaza utilizarea energiei din
surse regenerabile.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M6/3A 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, M2/ 1A, M7/ 3A, M8/ 3A.
Asadar, actorii cu activitate in sectorul de procesare si comercializare de produse agricole vor
putea beneficia de actiunile de formare, actiunile demonstrative si cele informative, vor
putea fi inclusi in parteneriate care sustin cooperarea sau organizatiile de producatori, vor
putea aplica scheme de calitate propriilor produse.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii directi ai
M6/3A sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M1/ 1A, M2/ 1A, M7/ 3A,
M8/ 3A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P3, prioritate la care
contribuie si urmatoarele masuri M7/3A, M8/3A.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M6/3A impreuna cu M7/3A
si M8/3A contribuie la prioritatea P3.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, ȋn
ȋmbunătăţirea performanţelor economice ale unităţilor de procesare şi comercializare a
produselor agricole şi pomicole, 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. 1303/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; Comunicarea
Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; R Parlamentului
European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002; R (UE) nr. 852/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004; R (UE) nr. 651/2014 al Comisiei; R
(UE) nr. 1407/2013 al Comisiei; R (UE) nr. 853/2004; R (UE) nr. 854/2004; R (UE) nr.
882/2004; R (UE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005; R (UE) nr. 1881 din 19
decembrie 2006; R (UE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16
decembrie 2008; Legea 31/1990; Legea nr. 346/2004; Legea cooperaţiei agricole nr.
566/2004; Legea nr. 1/2005; Ordonanța Guvernului nr. 37/2005; OUG 44/2008; HG 445/2009;
Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010; Ordinul nr. 119/2014; Ordinul 10/2008; Ordinul
111/2008; Ordin 57 din 2010.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Întreprinderi, cooperative și grupuri de producători definite conform legislației
naționale în vigoare.
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
-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv
investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție,
depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
-Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de
legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
-Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv
pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și
operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;
-Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
-Achiziția proiectului;
-Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a
proiectului.
Tipuri de acţiuni neeligibile
-Achiziţia de clădiri
-Producția de biocombustibili și peleți;
-Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;
-Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin
al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare;
-Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului
pomicol;
-Procesarea produselor pescărești.
7.Condiţii de eligibilitate
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin
măsură;
-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;
-Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
-Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
-Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
-Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică,
sanitar-veterinar și siguranță alimentară;

-Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole şi pomicole incluse în lista
cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de
produse Anexa I și non-Anexa I;
-Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa din
Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpșunilor, 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 întro anumită zona;
-Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care
se încadrează în definiția microîntreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificările și
completările ulterioare și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și
cooperative), pentru sectorul pomicol.
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 utilizarii energiei din surse regenerabile;
-principiul sectorului prioritar;
-principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiționale,
produse care participă la scheme de calitate recunoscute);
-principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători;
-principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de
colectare, procesare și comercializare;
-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 nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge pâna la 70%, ȋn
cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI.
Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 100.000 euro.
Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.
10.Indicatori de monitorizare
Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:
-numar de proiecte sprijinite, 2;
-numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la pietele locale si la
circuitele de aprovizionare scurte, 2;
-numar de proiecte care includ teme de mediu/clima, minim 1;
-numar de proiecte care promoveaza inovarea, minim 1;
-valoare cheltuieli publice efectuate, 200.000 107.499 euro;
-număr de locuri de muncă create, minim 2.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.4 prin faptul că M6/3A contribuie la
crearea de locuri de munca.

