GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ECOUL CÂMPIEI BUZĂULUI
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

FISA MASURII – M4/3A -SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA DE
STRUCTURI ASOCIATIVE
Tipul măsurii: X INVESTIŢII
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1.
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia și a contribuţiei la
priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale și a complementarităţii
cu alte măsuri din SDL
La nivelul teritoriului Asociaţiei GAL Ecoul Campiei Buzaului au fost indentificate nevoile si oportunitatile
ce reies din analiza diagnostic și analiza SWOT din SDL.
In aceasta masura, se acordă sprijin financiar pentru constituirea și promovarea formelor asociative dar
și pentru facilitarea cooperării actorilor implicaţi în sectorul agricol și alimentar în vederea creării de
parteneriate pentru valorificarea produselor la preţuri superioare și vânzarea acestora către
consumatorii finali. Crearea de reţele și parteneriate va contribui la diminuarea dezavantajelor legate
de nivelul foarte mare de fragmentare a sectorului agricol din teritoriu, cu o pondere foarte ridicată a
fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii inovative.
Analiza diagnostic și analiza SWOT evidenţiază existenţa unei lipse reale a factorilor care să stimuleze
astfel de rezultate în teritoriu. Această situaţie generează un efect negativ asupra valorii adăugate a
produselor agricole și asupra viabilităţii afacerilor din agricultura si industria alimentară. Printre
exemplele care evidenţiază impactul negativ al acestei situaţii asupra economiei locale, se numără:
nivel scăzut al productivităţii la nivelul fermelor, al sectorului de procesare, precum și al activităţilor de
diversificare și de marketing. Prin intermediul acestei masuri se urmareste asocierea si integrarea
producătorilor primari în lanţuri alimentare, promovarea acestora în pieţele locale și în cadrul unor
circuite scurte de aprovizionare.
Măsura M4/3A, contribuie la stimularea comercializării produselor locale prin lanţuri scurte de
aprovizionare, va facilita utilizarea metodelor inovatoare de promovare și comercializare a produselor şi
atragerea unor categorii noi de consumatori.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la stimularea actiunilor de asociere a fermierilor
si de promovare a produselor, nevoie identificată la nivelul teritoriului GAL ECB.
Obiectivul acestei măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul
comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanţurilor scurte de aprovizionare. Măsura nu
presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul,
restaurante, ci şi realizarea de parteneriate cu organizaţii neguvernamentale şi autorităţi publice locale.
Masura contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală I) „Favorizarea competitivităţii agriculturii”, art.4
din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Obiectivele specifice ale măsurii:
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Măsura contribuie la realizarea obiectivelor SDL și îndeplinește următoarele obiective specifice acesteia:
-constituirea și promovarea formelor asociative;
-stimularea cooperării între actorii locali, în scopul valorificării la preţuri superioare, a produselor
agricole obţinute în cadrul gospodariilor individuale/exploatatiilor agricole/ cooperativelor agricole;
- cooperarea actorilor locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vânzare și desfacerea produselor.
Măsura contribuie la prioritatile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
-P3- Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a
produselor agricole, a bunăstarii animalelor și a gestionarii riscurilor în agricultură.
rurale.
- P2: Creșterea viabilităţii exploataţiilor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor
-P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 – Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie:
-3A) „Îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în
lanţul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor
agricole, al promovării pe pieţele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizaţiilor de producători și al organizaţiilor interprofesionale” prevăzut la art. 5, Reg. (UE)
nr.1305/2013).
-1B)”Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producţia alimentară și silvicultură, pe de o parte, și
cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei
performanţe de mediu îmbunătăţite”, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013
Măsura contribuie la obiectivele transversaleale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și clima, Inovare
Operaţiunile sprijinite prin măsura M4/3A pot deveni un pilon important pentru adaptarea sectorului
agricol la schimbările climatice, oferind totodată soluţii eficiente și inovative cum ar fi soiuri rezistente
la secetă, tehnici și sisteme cu un număr limitat de intervenţii asupra solului, contribuind astfel la
reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea și promovarea patrimoniului genetic
local.Deasemenea, comercializarea produselor alimentare obţinute la nivel local, prin lanţuri scurte și
prin pieţe locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de
energie și, implicit, a emisiilor de GES.
Măsura M4/3A încurajează utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul agro-alimentar, conducând
la creșterea gradului de inovare din sectorul agricol influenţand pozitiv viabilitatea generală a
exploataţiilor.
Activităţile de dezvoltare-inovare vor permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele obţinute,
să-și adapteze producţia la cerinţele pieţei, să aibă un acces mai bun la inputuri, echipamente, credite și
piaţă, să-și optimizeze costurile de producţie, să creeze lanţuri scurte de aprovizionare și să facă faţă
diferitelor provocări de pe piaţă.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/3A este complementară cu:
-M1/1C întrucât beneficiarii indirecţi ai acestei măsuri pot fi beneficiari directi ai M4/3A,
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-M2/2A intrucat întrucât beneficiarii direcţi ai acestei măsuri pot fi beneficiarifi beneficiari directi ai
M4/3A,
- Măsura M3/2B, întrucât beneficiarii direcţi ai acestei măsuri pot fi beneficiari directi ai M4/3A,
-Masura M8/6B, , intrucat beneficiarii directi ai masurii M4/3A pot fi beneficiari indirecti ai M8/6B.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M4/3A este sinergică cu:
-Masura M1/1C intrucat ambele participa la P3
-M2/2A, M 7/6B si M8/6B, intrucat toate cele patru masuri contribuie la la realizarea P6
2.
Valoarea adăugată a măsurii M4/3A:
Conform analizei SWOT, lanţurile alimentare locale din teritoriul GAL ECB sunt slab organizate sau chiar
inexistente, ca urmare, trebuie consolidate și diversificate. Măsura va contribui la organizarea și
concentrarea pe calitate, siguranţă alimentară și pe continuitatea aprovizionării. Prin
cooperare/asociere, micii producători pot identifica noi modalităţi de comercializare a unui volum mai
mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori.
Dezvoltarea de proiecte-pilot, practici și tehnologii noi în cadrul măsurii, va conduce la creșterea
valorii adăugate a produselor agroalimentare și la consolidarea rolului fermierilor în lanţul de
aprovizionare, influenţând pozitiv viabilitatea generală a exploataţiilor.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 art.35, Regulamentul (UE)
nr. 1407/2013, R(CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative
europene (SCE),
Ordonanta nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori
pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completarile si modificarile ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare
a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.
4.
Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiari direcţi:
PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin
un partener din categoriile de mai jos și cel puţin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă
care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcţie de submăsură.
• Fermieri/tineri agricultori
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizaţii neguvernamentale;
• Consilii locale;
• Unităţi școlare, sanitare, de agrement și de alimentaţie publică.
Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiţia ca liderul de proiect să fie cel puţin
PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).
Beneficiari indirecţi:
- Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL ECB
- Persoane fizice din teritoriul GAL ECB aflate în căutarea unui loc de muncă
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- Populaţia din teritoriul GAL ECB.
5.
Tip de sprijin ,conform art. 35al Reg. (UE) nr. 1305/2013)
Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv.
Plată în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii financiare corespunzătoare procentului de 100% din
valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul 1305/2014 și a
legislaţiei naţionale în vigoare.
6.
Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile
În cadrul măsurii M4/3A sunt sprijinite urmatoarele acţiuni necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse:
-Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piaţă, conceptul
de marketing etc.
-Investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin
două entităţi care cooperează pentru:Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/pieţe locale
(cu produse alimentare), şi/sau
-Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de
aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piaţa locală deservită de acest lanţ/aceste lanţuri.
-Acţiuni de funcţionare a cooperării;
-Activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de proiect.
Acţiuni neeligibile sunt:
-Construcţia sau modernizarea locuinţei și sediilor sociale;
Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.
226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a
Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
7.
Condiţii de eligibilitate:
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
-Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcţionare cel puţin
egală cu perioada pentru care se acordă finanţarea;(durata de implementare a proiectului
-Pentru proiectele legate de lanţurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan,
privitor la conceptul de proiect privind lanţul scurt de aprovizionare
-Pentru proiectele legate de pieţele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la
piaţa locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităţilor de promovare propuse.
-Dacă este cazul, solicitantul va respecta definiţiile cu privire la lanţurile scurte de aprovizionare și
pieţele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr.
807/2014 și descrise în secţiunea Informaţii specifice operaţiunii din fișa măsurii
-Partenerii care sunt fermieri își desfașoară activităţile agricole într-una din unităţile administrativ –
teritoriale ale GAL ECB.
-Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat.
8. Criterii de selecţie: conform art. 49 Reg UE 1305/2013
- Principiul asociativitatii in randurile tinerilor agricultori din GAL ECB,
-Sunt
prioritizate parteneriatele care, la finalizarea proiectului formalizeaza cooperarea prin
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constituirea unei forme asociative cu personalitate juridica.
-Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare adăugată
mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din sistemele agricole HNV, etc.),
-Principiul “pieţelor locale” (i.e. distanţă geografică mai mică între punctul de producţie și punctul de
vânzare).
-Principiul prioritizării planurilor de marketing care își propun crearea a cel puţin un loc de muncă cu
normă întreagă pe o perioadă de cel puţin 12 luni
-Principiul prioritizării proiectelor își propun metode inovatoare de promovare și comercializare a
produselor, practici și tehnologii inovatoare,
9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este de 50.804,85 de euro.
Vor fi finanţate proiecte cu valoarea între 5000- 50.804,85 euro.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat.
Intensitatea sprijinului este de 90%.
Justificarea intensitatii sprijinului:
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite prin raportarea la obiectivele și priorităţile SDL,
specificul local, caracteristice inovatoare ale proiectului și având în vedere bugetul limitat disponibil în
cadrul SDL.
Deși alocarea financiară este relativ mică, acesta a avut în vedere accentul pus pe acoperirea costurilor
de înfiinţare și funcţionare pe baza de proiecte pilot ale potenţialelor parteneriate în contextul în care
cultura inovării în teritoriu este insuficient reprezentată.
Suma totala in cadrul acestei masuri este de 50.804,85 euro
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la
pieţele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri, organizaţii de producători -5
Numar total de operaţiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art. 35 din R (UE) nr.
1305/2013 - 1
Număr de locuri de munca create- indicator specific LEADER = 1.
Conditiile specifice de accesare (tipuri de actiuni eligibile/neeligibile, criterii de selectie , valoarea
si intensitatea sprijinului) vor fi detaliate in ghidul solicitantului, respectiv in apelul de selectie
pentru fiecare sesiune de depunere proiecte lansata de catre GAL. Acestea vor fi redactate in
conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare si vor fi aprobate de catre Consiliul
Director al Asociatiei conform prevederilor statutare.
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