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Masura 3: Cooperare pentru dezvoltare lanturi scurte si piete locale 

Denumirea măsurii Cooperare pentru dezvoltare lanturi scurte si piete locale 

Codul măsurii M3 / 3A 

Tipul măsurii  INVESTITII      SERVICII        SPRIJIN FORFETAR x x  

3. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la 

domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si 
corelare cu analiza 
SWOT 

Necesitatea acestei masuri deriva din necesitatea interventiei in teritoriul GAL cu activitati care sa incurajeze 
crearea si dezvoltarea de forme de cooperare intre entitati din cadrul lanturilor de aprovizionare. Lipsa 
procesării si a posibilitatilor de desfacere la nivelul majoritatii fermelor este un alt motiv care poate sustine 
necesitatea identificarii de solutii de procesare si comercializare in comun. Prin plusvaloarea ce poate rezulta 
din aceste tipuri de investitii, se doreste marirea increderii actorilor din diferite sectoare in ceea ce priveste 
cooperarii, reducerea unor dezavantaje cum ar fi fragmentarea,  

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv pentru activităţi din sectorul alimentar și 
nealimentar și din silvicultură, contribuie la atingerea ur mătoarelor obiective:  

ii) Favorizarea competitivităţii agriculturii 
 

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

Obiectivul principal al masurii este de a promova cooperarea intre actorii locali, in scopul comercializarii 
produselor agroalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. Cresterea competitivitatii 
fermierilor prin sprijinirea activitatilor de cooperare si realizarea de investitii pentru promovarea unor 
proiecte comune care implica cel putin doua entitati care coopereaza pentru crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt de aprovizionare/piete locale si/sau activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea de 
lanturi scurte de aprovizionare (cu produse alimentare) si la piata locala deservita de aceste lanturi.  

1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile 
prevăzute la art.5, 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

P3: Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a 
bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură 

1.5. Contribuţia la 
Priorităţile SDL 

Masura va duce la indeplinirea prioritatilor locale identificate in SDL, si anume: 
- Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, 
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(locale) a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură 
- Creșterea viabilităţii exploatatiilor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 
1.6. Masura corespunde 

obiectivelor art. ... 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor Art. 35-Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

9.7. Contribuţia la 
domeniile de 
intervenţie 

Masura contribuie la domeniul de interventie 3A) Îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor primari printr-
o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii 
valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor şi organizaţiilor de producători şi al organizaţiilor interprofesionale. 
 

9.8. Contribuţia la 
obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 1305/2013 

Investitiile propuse prin prezenta masura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de: inovare, 
in conformitate cu art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013.  
Obiectiv transversal: Inovarea  

Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru crearea si dezvoltarea 
activităţilor de cooperare agricole în comunele din teritoriul GAL. Măsura se adresează acelor activităţi sau 
operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic şi a celei SWOT.  

9.9. Complementaritate 
cu alte măsuri din SDL 

Beneficiarii directi/indirect ai acestei masuri se regasesc si in categoria de beneficiari directi/indirecti ai 
Masurii 4: Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului agricol, precum si Masura 1: 
Investitii pentru valorificarea, protejarea si modernizarea teritoriului. 

9.10. Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

Alaturi de Masura M2, aceasta masura contribuie la realizarea prioritatii: Creșterea viabilităţii exploatatiilor și 
a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 

10. Valoarea adăugată a măsurii 

- cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin aplicarea procesarii, depozitarii, ambalarii si vanzarii catre clientii finali 
- rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru mai multi beneficiari directi in acelasi proiect 
si implicit si pentru mai multi beneficiari indirecti 
- schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si forme asociative 
- patrunderea pe pietele locale a unor produse de calitate 
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11. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 
HG 226/2015 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, cu modificările și completarile ulterioare.  
12. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Parteneriate constituite in baza unui acord de cooperare (acord de parteneriat) din cel putin un partener din 
categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/cooperativa care desfasoara 
activitatea in sectorul agricol/pomicol: 

- Fermieri 
- Microintreprinderi si intreprinderi mici 
- Organizatii neguvernamentale 
- Consilii locale 
- Unitati scolare 

4.2. Beneficiarii 
indirecţi 

Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale, agenti din domeniul turismului si alimentatiei publice 

13. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 
conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1.  Pentru proiecte de investiţii 

Costuri de functionare a cooperarii (nu vor depasi 20% din valoarea totala eligibila a proiectului): cheltuieli transport, onorarii, inchiriere 
spatii, sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari 
Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare 
Investitii in constructii aferente activitati de productie, echipamente, utilaje, inclusiv mijloace de transport 
Cheltuieli de consultanta si proiectare 
6.2. Pentru proiecte de servicii 

Realizarea de studii/planuri de marketing asociate proiectului 
Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (vor respecta intensitatea maxima de 50%) 
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Actiuni neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- Cheltuieli aferente certificarii produselor de calitate; 
-  cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanţare 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 finanţare; 
- Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane; 
- Constructia sau modernizarea locuintei si sediilor sociale; 
- Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile; 
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 

o  dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei 
subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

o Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite; 
o 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. 
- In cazul contractelor de leasin, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 

refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare; 
- Achizitionarea de cladiri.  

7. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

Parteneriatul sa fie format din cel putin doua entitati. 
Actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si inafara acestuia. 
Partenerii sunt atat din GAL cat si din afara acestuia cu conditia ca grupul tinta sa fie in teritoriul GAL si al pietei locale (cu o raza de 75 
de km) si costurile directe legate de o anumita investitie prevazuta in planul de afaceri sa fie in teritorul GAL 
Solicitantul prezinta un acord de parteneriat in care se specifica rolul fiecarui partener in proiect si care are o durata cel putin egala cu 
perioada de desfasurare a proiectului 
 
7.4 Pentru proiectele de servicii-  
- 

8. Criterii de selecţie 
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Numarul de parteneri implicati 
Proiecte care participa la scheme de calitate, produse din sistemele agricole HNV, etc 
Principiul pietelor locale ( distanta geografica mai mica intre punctul de productie si punctul de vanzare) 
Corelarea structurii parteneriatului in functie de obiectivele proiectului 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri au drept scop organizarea proiectelor comune. Beneficiarii sprijinului sunt actori diversi dintr-un 
lant de aprovizionare agenţi economici, care necesită sprijin pentru dezvoltare. Acolo unde investitiile din planul de afaceri se 
realizeaza din alte fonduri, proiectul va acoperi doar costurile de functionare. In cazul in care investitia intra sub incidenta altui articol 
din regulament, se aplica rata maxima relevanta a sprijinului. 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu exceptia cheltuielilor de marketing legate de etichetarea si 
ambalarea produsului care vor respecta intensitatea maxima de 50%. 
Intensitatatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt: 
• Pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% 
• Pentru operatiunile generatoare de venit: 90% 
Valoarea eligibila a proiectelor este de maxim 200.000 euro. 
 
10. Indicatori de monitorizare 

Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pieţele locale şi la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum şi la grupuri/organizaţii de producători: 4 
Locuri de munca nou create: 0 
 

 

 
 
 
 
 


