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Denumirea măsurii – RETELE DE PRODUCATORI, BRANDURI SI MARCI LOCALE 
 CODUL Măsurii - Măsura M 19.4/ 3A 

Tipul măsurii:  
 
INVESTITII 
        □ INVESTIȚII  

XSERVICII 
□ SPRIJIN FORFETAR 

 

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 
prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității 
cu alte măsuri din SDL 
 
Masura vizeaza Promovarea conceptului "Produs de calitate" precum şi a conceptului "Produse ecologice", 
asistenţă tehnică producătorilor/procesatorilor în elaborarea documentaţiei conform legislaţiei 
comunitare şinaţionale pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţionalşi 
comunitar, asistenţă tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi 
ecologice româneşti;  promovarea  imaginii produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;  organizarea de 
seminarii, cursuri şi acţiuni de formare şi informare pentru grupul de producători sau procesatori, fermieri, 
asociaţii  profesionale.  
Produsele locale traditionale au nevoie de o promovare sustinuta pentru a deveni cunoscute si pentru a 
cuceri piete de desfacere, de aceea o astfel de masura este necesara pe langa cele care stimuleaza 
productia. Prin intermediul masurii va fi acordat sprijimul necesar realizarii documentatiilor necesare 
acreditarii produselor locale, materialelor promotionale si a mijloacelor de promovare cat si participarea 
la tirguri si festivaluri destinate promovarii produselor agricole. 
Masura contribuie la cresterea gradului de valorificare economica a produselor alimentare si nealimentare 
traditionale, ca element important la dezvoltarea economica durabila, prin imbunatatirea cooperarii intre 
factorii de sustinere a micilor fermieri din zona. De asemenea, oamenii sunt receptivi la oportunitatea de 
a se asocia in grupuri de producatori in domeniul produselor alimentare traditionale, care apoi sa incerce 
sa-si promoveze produsele in vederea cresterii desfacerii. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: a)favorizarea competititvitatii agriculturii 
c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea 
si intretinerea de locuri de munca.  
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii: 

• Sprijinirea producatorilor în vederea protejării produselor alimentare şi agricole la nivel naţional 
sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate,a proceselor şi a proiectelor realizate în 
comun; 

• Facilitarea strategiilor de marketing dezvoltate în comun,  
• Promovarea  produselor agricole şi alimentare de importanţă locală in vederea accesarii de  pieţe; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
P3Promovarea organizariilantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole 
Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Scheme de calitate pentru produse 
agricole si alimentare; 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 
3A Promovarea organizariilantului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu masura 19.5, 19.6, 19.7. 
Masura va cauta promovarea produselor locale si implicit a producatorilor din teritoriul GAL, care vor fi si 
beneficiari ai masurilor adresate dezvoltarii agriculturii si microintreprinderilor. 
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
Masura este sinergica cu masura 19.5, contribuind împreună la prioritatea P3. Promovarea organizării 
lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 
gestionării riscurilor în agricultură. 
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2. Valoarea adăugată a măsurii  
 
Valoarea adaugata adusa de aceasta masura, consta in primul rand in faptul ca aduce producatorii 
impreuna pentru realizarea unui obiectiv comun si anume acela de a aduce recunoastere produselor lor. 
Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre punctele forte ale 
dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurenţial pentru producători şi contribuind în mod 
semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic actual. Aceasta se datorează competenţelor şi 
hotărârii agricultorilor şi producătorilor care au păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de 
metodele şi materialele de producţie noi. 
Cererea de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce 
priveştetradiționaltatea și originea geografică a acestora are stransa  legătura cu teritoriul de 
proveniență. 
 Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie recompensaţi pentru 
eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate este benefică pentru economia 
rurală. Politica în domeniul calităţii produselor agricole trebuie să ofere 
producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare a acelor produse care au 
caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
RE NR 1601/1991,RE NR110/2008,RE NR854/2007, RE 1151/2012,RE852/2004,RE 1151/2012,ORDINUL 
724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiari directi: producatori locali, asociatii agricole, grupuri de producatori (autorizate si neautorizate) 
ONG, GAL 
Beneficiari indirecti:  

• populația locală 

• producatori locali 

5. Tip de sprijin  
Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent anual, 
stabilit pe baza costurilor fixe rezultate  din participarea la o schemă de calitate, pentru o perioada de 5 
ani consecutive de la aderarea la o schema de calitate. 
 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Actiuni eligibile: 
 
Aderarea la scheme de calitate care respecta legislatia nationala si europeana. 
Următoarele costuri sunt considerate costuri fixe: 

- costurile de aderare la schema de calitate sprijinită; 
- contribuţia anuală de participare la schema de calitate sprijinită; 
- costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor 

schemei. 
 
Cheltuieli neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- 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 şi pentru transport persoane; 
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

mailto:galpemures@yahoo.com
mailto:gal-mt@gal-mt.ro
http://www.gal-mt.ro/


 _________________________________________________________________________ 

Grupul de Actiune Locala PE MURES SI PE TARNAVE 
Judetul Alba, Comuna Noslac, str. Principala nr. 78 

Tel./ fax. 0258 889121, mobil 0722682365 

  e-mail: galpemures@yahoo.com, gal-mt@gal-mt.ro, web: www.gal-mt.ro 

__________________________________________________________________________ 

 
- 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; 

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin. (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiullegislaţieinaţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 
 

7. Condiții de eligibilitate  
 

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, 
de la ultima plată; 

• Proiectul să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Proiectul trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare a GAL Pe Mures si pe Tarnave; 

• Activitatile trebuie  să se realizeze în teritoriul GAL (cu exceptia unei singure participari la un 
targ/manifestare cu rol de promovare, care poate avea loc in afara teritoriului); 

 

8. Criterii de selecție  
 

• Proiecte realizate în parteneriat; 

• Proiecte care promoveaza mai mult decat un produs local; 

• Proiecte care promoveaza produsul a minim 5 producatori locali; 

• Proiecte care promoveaza o retea de producatori din minim 3 localitati; 

• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o actiune similară; 

• Se vor prioritiza proiectele care promoveaza beneficiari ai altei masuri din SDL; 19.5, 19.6, 19.7 
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este de maximum: 

• .000 euro/ beneficiar/an 
Sprijinul va fi calculat în baza costurilor fixe aferente fiecărei scheme de calitate, incluzând costurile aferente aderării 
la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin si cotizația anuală de participare la schema respectivă, inclusiv, 
dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei; 
 
 

10. Indicatori de monitorizare  
 
Număr de comune sprijinite; 
Numarul tinerilor producatori din retea; 
Numar de produse certificate; 
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