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Denumirea măsurii – VALORIFICAREA SUPERIOARA A PRODUSELOR SI 

SPRIJINIREA ASOCIATIVITATII SI COOPERARII 

 CODUL Măsurii - Măsura M 19.5/ 3A 

Tipul măsurii:  

X□ INVESTIȚII  

X□ SERVICII  

□ 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 abordările în parteneriat pentru întărirea pieţelor de alimente 

locale care s-au dovedit instrumentele de dezvoltare rurală cele mai eficiente. 

Rezultatele proiectelor asociate produselor alimentare locale pot furniza o 

susținere durabilă elementelor esențiale ale economiei rurale. Producatorii si 

întreprinderile care participă la proiectele axate pe produse alimentare locale pot 

afla noi modalităţi de a-şi vinde produsele în cantități mai mari şi de a atrage noi 

tipuri de cumpărători. Între sectoarele agricol, de turism și alimentaţie, scoli si 

licee ale teritoriului se pot stabili legături de cooperare in vederea cresterii 

gradului de valorificare a produselor locale. 

Întreprinderile rurale pot beneficia de pe urma „lanţurilor scurte de aprovizionare” 

de multiple avantaje în dezvoltare. De exemplu, reducerea numărului de firme 

implicate într-un lanţ de aprovizionare poate avea drept consecință creşterea 

ponderii cuvenite producătorilor din prețul final.  

Masuravizeaza parteneriate alcatuite din: fermieri, microintreprinderi si 

intreprinderi mici, centre de cercetare, organizatii non-guvernamentale, consilii 

locale, unitatiscolare, unitati de turism si alimentatie publica, magazine locale. 

Cooperarea intre parteneri vor putea include pe langaactivitatile de promovare a 

produselor si infiintarea de centre productive pentru prelucrarea/ depozitarea 

produselor. 

 

 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.  
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Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii : 

• Cresterea gradului de valorificare a produselor locale; 

• Înfiinţarea unităţilor de procesare/depozitare/vanzare directa prin lanturi scurte; 

• introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse inovative; 

• aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a 

emisiilor  

• promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile 

• creşterea numărului de locuri de muncă 

• 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. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Cooperare; 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : 

3A Promovarea organizariilantului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole 

1B Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productie alimentara, cercetare si 

inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul gestionarii mai bune a mediului si a al 

unei performante de mediu imbunatatite;  

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţăriişi a dezvoltării de întreprinderimicişi a 

creării de locuri de muncă. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:Mediu 

siInovare. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura este complementara cu 

masura 19.4 prin faptul ca beneficiarii masurii 19.4 a caror produse vor fi 

certificate/ promovate, vor putea fi membri in asociatiilemasurii 19.5.De 

asemenea beneficiarii masurii  19.2, 19.7, vor fi beneficiari ai masurii 19.5.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Masura este sinergica cu masura 19.5, contribuind impreuna la prioritatea P3. 

Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusive procesarea și comercializarea 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Masura este una integratoare care aduce in cooperare toti factorii implicati intr-

un lant scurt de aprovizionare si desfacere. Masura aduce cea mai buna 

oportunitate pentru acoperirea punctelor slabe ale teritoriului in ce priveste 
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promovarea si valorificarea produselor locale, generat in special de lipsa 

infrastructurilor de depozitare si prelucrare. 

 

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: Parteneriate constituite in baza unui acod de cooperare, 

formate din:  producatori locali, UAT, ONG, asociatii agricole, cooperative, alti 

actori locali. Parteneriatul va cuprinde minim un fermier. 

Beneficiari indirecti:  

• populația locală 

• fermieri 

• Persoane fizice si juridice din comunitatea locala,  

• agenti din domeniul turismului si alimentatiei publice,turisti 

 

5. Tip de sprijin  

 

In conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 
proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-
întreprinderilor existente 
•   Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

e procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și 

art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Actiuni eligibile: 

-Servicii de consultanță și management  

-Investitii necorporale (salarii, costuri de promovare, costuri de funcționare a 

cooperarii) 

-Investitii corporale pentru: procesare, ambalare, etichetare, depozitare, 

pentru produsele locale (legume/ fructe, cereale, lapte, carne, lana, etc.) 

-Investitii pentru intretinerea si eficientizarea culturilor si a activităților 

zootehnice, a produselor primare vegetale și/sau animale. 
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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; 

• 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 temeiul legislaţiei naţionale 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; 

• Investitiile trebuie  să se realizeze în teritoriul GAL;  

• Activitatile legate de promovare se pot desfasura si in afara teritoriului GAL; 

 

8. Criterii de selecție  

 

• Proiecte realizate în cooperare care cuprinde minim 3 categorii de parteneri; 

• Proiecte care integrează  parteneri din minim 2 localități; 
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• Proiectul creaza locuri de munca (in cadrul parteneriatului, sau la membrii acestuia); 

• Proiecte care propun tehnologii noi; 

• Proiecte care integreaza tehnologii ce se adapteaza schimbarilor climatice; 

• Proiecte ce integreaza tehnologii ce utilizeaza resurse de energie regenerabila; 

• Se vor prioritiza proiectele care inegreaza beneficiari ai altor masuri din SDL 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

  Valoarea proiectului: intre 5.000 – 50.000 euro; 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

• . 

• 100% pentru cheltuielile de functionare 

• 50%/70%/90%  pentru investitii - conform tipului de beneficiar si tipului de investitie 

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de comune sprijinite; 

Numar de locuri de munca infiintate; 

Numar de exploatatii primesc sprijin prin participarea la lanturile de aprovizionare 

scurte 
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