DENUMIREA MĂSURII

ÎMBUNĂTĂŢIREA
PERFORMANŢEI
EXPLOATAŢIILOR
AGRICOLE
Codul măsurii
Măsura 7/2A
Tipul măsurii
Investiţii
1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Preponderenţa teritoriului GAL este spaţiul rural, ce prezintă o deosebită importanţă din
punct de vedere social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor
naturale și umane pe care le deţin. Înzestrarea tehnică a fermelor, precum echipamente,
mașini și utilaje performante, sisteme eficiente de irigare la nivelul fermei sunt
insuficiente, aproape inexistente, de asemenea este necesară depozitarea produselor
recoltate (stocate). În teritoriu, spaţiile de depozitare sunt inadecvate, insuficiente,
astfel că se impune un sprijin în realizarea acestora. Gradul relativ scăzut de dotare şi
tehnologiile depăşite utilizate în majoritatea exploatațiilor agricole și a unităţilor de
profil, se reflectă în nivelul redus al productivităţii muncii din sector şi în calitatea
poduselor. Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii noi, moderne și prietenoase
cu mediul. Nu în ultimul rând este nevoie şi de modernizarea și adaptarea căilor de acces
la exploataţiile agricole. Accentul va fi pus, în special, pe exploatațiile de dimensiuni mici
şi medii, cu potențial de creștere și de a deveni competitive prin investiții.
1.2. Obiectivele de dezvoltare a) favorizarea competitivităţii agriculturii
rurală
al
Reg.
(UE)
nr.
1305/2013, în conformitate cu
art. 4
1.3.Obiectivele specifice ale - Modernizarea exploataţiilor existente
măsurii
-Îmbunătăţirea
performanţei
economice
a
exploataţiilor
1.4Contribuie la
P2:
Creșterea viabilității exploatațiilor
și a
prioritatea/priorităţile
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole
nr.1305/2013
inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor
1.5. Corespunde obiectivelor
Investiții în active fizice
art. 17 din Reg.(UE)
nr.1305/2013
DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor
1.6. Contribuie la
exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și
Domeniul/Domeniile de
modernizării exploatațiilor, în special în vederea
intervenție
creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole;
Inovare:
Sprijinul pentru realizarea de investiţii în active fizice
1.7. Contribuie la obiectivele
inovative în domeniul producţiei agricole va ameliora
transversale ale Reg.(UE) nr.
performanţa economică a exploataţiilor.
1305/2013, în conformitate cu
Mediu şi climă
art. 5
Utilajele şi echpamentele noi vor reduce emisiile
poluării.
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL

Este realizată prin măsurile 4/6A şi 5/6A. Teritoriul
1.9. Sinergia cu alte măsuri din
GAL va fi acoperit atât de activităţi pe domeniul agricol
SDL
cât şi non-agricol.
2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Sprijinul acordat vizează investiții care să conducă la creșterea nivelului de dotare tehnică
al exploatațiilor cu potenţial în implementarea proiectelor de investiţii viabile, care să
asigure continuarea procesului de modernizare al exploataţiilor agricole prin modernizarea
construcțiilor fermei, echipamentelor și utilajelor tehnice (inclusiv a instalațiilor de
irigații performante la nivelul fermei, îmbunătățirea calității activelor), scăderea
consumului de energie și care să vizeze diversificarea producţiei agricole pentru a
îmbunătăți viabilitatea economică a exploatației agricole. De asemenea sprijinul va
asigura îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole prin modernizarea și adaptarea
căilor de acces va avea un efect pozitiv asupra competitivității exploatațiilor, asigurând o
bună aprovizionare și un acces mai facil către consumatori și piețele de desfacere.
Capacităţile de stocare, depozitare vin în sprijinul fermierilor, care asigură o bună
păstrare pentru o anumita perioada de timp a produsele pentru a fi comercializate când
preţurile sunt mai competitive.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţie UE
 R (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii
 R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații
agricole
 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din
Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții;
 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a
ratelor de referință și de actualizare
Legislaţie naţională
 Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale cu modificările și completările ulterioare;
 Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicata;
4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
 Fermieri,
cu
excepția
persoanelor
fizice
4.1. Beneficiari direcţi
neautorizate
Unităţile administrativ teritoriale, populaţia din
4.2. Beneficiari indirecţi
teritoriu, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
5. TIP DE SPRIJIN (în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303/2013)




Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale
R (UE) nr. 1305/2013
6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. Acţiuni eligibile
 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei,
destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei
și racordarea fermei la utilități
 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita
valorii de piaţă a bunului respectiv
 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea spaţiilor de stocare, depozitare
6.2. Acţiuni neeligibile
 Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 Cumpararea de teren si/sau de imobil
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în
teritoriul GAL;
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei
documentații tehnico-economice;
 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
minimum 8.000 € SO
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;
 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația
în vigoare
 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali)
nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat
 Reprezentantul legal al solicitantului să aibe domiciliul cu cel puţin 2 ani înainte de
depunerea proiectului în teritoriul GAL
8. CRITERII DE SELECȚIE
 Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii
 Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în
baza studiilor de specialitate
 Principiul domiciliului reprezentantului legal al proiectului, sa fie cu cel puţin 2 ani
înainte de depunerea proiectului în teritoriul GAL
 Principiul zonei defavorizate
 Principiul sectorului prioritar
 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a
întreprinderii, pentru o mai bună gestionare a activității economice
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Rambursare costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45
(4) și art 63 ale R. 1305/2013.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de maxim 50.000 de euro/proiect. Intensitatea sprijinului
public nerambursabil este de 50%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de
70% pentru tinerii fermieri care sunt instalaţi cu maxim cinci ani anterior cererii de sprijin
sau Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; realizate în localităţile în dreptul
cărora există menţiunea ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC. Valoarea alocată pentru aceasta
masura este de 55.901 euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
2A- Numărul de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi - minim 1.

