Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”
CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor- Max. 5 pag./măsură
Demonstrarea valorii adăugate
Caracterul integrat și inovator
Fișa măsurii
Denumirea măsurii–Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin
creşterea competivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii
produselor obţinute.
Codul Măsurii – M1/2A
Tipul măsurii –
Servicii
Sprijin forfetar
x Investiții
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Colinele Tutovei, regiune cu relief fragmentat, se remarcă prin ponderea mare a
terenurilor arabile,79.772 ha din suprafaţa totală a teritoriului (73%),pe care se află culturi
cerealiere (grâu, ovăz, porumb), legumicole, plante furajere, plante tehnice, viţă-de-vie,
livezi, conform analizei diagnostic.
Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură,însoţită de gradul redus de
asociere au condus la apariţia unei dualităţi, reprezentată pe de o parte de numărul mare de
ferme mici, iar pe de altă parte de numărul redus al exploataţiilor comerciale, integral
intrate pe piaţă.
Fermele individuale se caracterizează printr-o putere economică redusă, încadrânduse în categoria fermelor mici (cu o medie de 9,4 ha pentru o dimensiune economică de până
la 8.000 euro SO, statistică rezultată pe baza chestionarelor aplicate în perioada de animare a
teritoriului).
Datorită faptului că relaţia exploataţiilor cu piaţa este mai puţin dezvoltată, se va
pune accent în strategia actuală pe asociere în vederea vânzării producţiei şi pe realizarea de
investiţii proprii la nivelul fermei.
Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecţie a
mediului, de igienă şi bunăstare a animalelor, reprezintă un obiectiv principal mai ales pentru
exploataţiile de creştere a animalelor.
Consolidarea exploataţiilor agricole se va baza în principal pe sprijinirea şi dezvoltarea
fermelor mici şi medii, având ca efect îmbunătăţirea veniturilor exploataţiilor agricole.
Obiective de dezvoltare rurală conf. Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4
 Art. 4 (a) "Favorizarea competitivităţii agriculturii."
Obiectiv specific al măsurii
 Dezvoltarea economiei rurale prin promovarea tradiției agricole în rândul tinerilor și a
serviciilor de interes local.
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţi prevăzutela art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013:
 P2:"Creșterea viabilităţii fermelor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor."
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P1:"Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele
rurale."
 P3:"Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
agricultură."
Măsura corespunde obiectivelor cuprinse în Reg. (UE) nr.1305/2013Titlul III :
 Atr. 17 - "Investiţii în active fizice"
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2A prevăzut la art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013
– „Îmbunătăţirea performanţelor economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea
restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă
şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole”.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013
 Inovare şi cooperare;
 Mediu :Eficientizarea utilizării apei în agricultură, facilitarea furnizării şi a utilizării
surselor regenerabilede energie, a subproduselor, a deşeurilor, a rezidurilor şi a altor
materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei, reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră şi de amoniac din agricultură.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Măsura M1/2A este complementară cu măsura M4/34 " Acces la implementarea schemelor de
calitate naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale " deoarece beneficiarii
directi ai masurii M4/3A sunt incluși în categoria beneficiarilor masurii M1/2A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL
Acţiunile întreprinse de fermieri prin măsura M1/2A de îmbunătăţire a performanţelor
generale ale exploataţiilor agricole şi creşterea competivităţii, sunt comune cu masura
M4/3A " Acces la implementarea schemelor de calitate naţionale şi europene pentru produse
agroalimentare locale " deoarece cele două măsuri încurajează transferul de cunoştinţe
contribuind priorităţii P1.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsură îşi propune să aducă plus valoare, prin încurajarea fermierilor să se asocieze, să
adopte o schemă de calitate pentru produsele realizate astfel încât ferma să se transforme
într-o exploataţie comercială;
Investiţiile realizate la nivelul fermei vor trebui să răspundă cerinţelor UE de gestionare
durabilă a resurselor natural şi combaterii schimbărilor climatice.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare
a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
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Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi
a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
Ghid
privind
incompatibilitățile
și
conflictele
de
interese
(sursă:
https://www.integritate.eu/Home.aspx).
Ordinul comun al MADR/MS/ANPC nr. 724/1082/360 privind atestarea produselor
tradiţionale.
Reg. (UE) 1151/2012
Reg. (UE) 664/2014
Reg. (UE) 668/2014

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup tintă)
 Beneficiari direcţi
Categoriile de beneficiari direcți sunt stabilite în conformitate cu analiza SWOT a SDL
o Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate după cum urmează;

 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și
completările ulterioare);
 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și
completările ulterioare);
 Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și
completările ulterioare);
 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
o Beneficiarii masurii M4/3A din SDL.
 Beneficiari indirecţi (grup tintă)
o Populaţia din teritoriul GAL;
o Consumatorii.
5. Tip de sprijin
Este stabilit în concordanţă cu prevederile art.67al Reg.(UE) nr. 1303/2013 sub formă de
rambursare a costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a 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/ Cheltuieli eligibile şi neeligibile
Acţiuni eligibile/ Cheltuieli eligibile
o Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei,
destinate activității productive;
o Racordarea fermei la utilități;
o Construcţia, extinderea, modernizarea căilor de acces în fermă;
o Construcţia, extinderea, modernizarea instalaţiilor de irigații în cadrul fermei ;
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o Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte
cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
o Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita
valorii de piaţă a bunului respectiv;
o Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor
agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat;
o Cheltuieli cu înființare de plantaților, inclusiv costurile pentru materiale de plantare,
sisteme de susținere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protecție
pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatatiilor;
o Cheltuieli cu înlocuirea plantațiilor, inclusiv costuri pentru defrișare, material de
plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de
protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
o Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci;
o Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului potrivit art. 45 din Reg (UE) nr.
1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
Acţiuni neeligibile/cheltuieli neeligibile
o Achiziţia de clădiri;
o Construcția și modernizarea locuinței;
o Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale,

plante anuale și plantarea acestora din urmă;
o Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere
cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului
săditor și lucrările aferente înființării acestor culturi);
o Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole;
o Cheltuielile cu achiziția de cap tractor.
o Cheltuielile privind producţia primară și comercializarea produselor vinicole sprijinite
prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
o Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achiziţia de
recipiente confecţionate din lemn
o Îmbunătăţirea managementului pivniţei prin achiziţia de computere şi software
specializat de îmbunătăţire a calităţii în transportul și prelucrarea strugurilor,
producţia de vin și de prelucrare și depozitare a materiilor prime și a produselor;
echipament de calculator şi programe conexe specializate care vizează controlul
echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare și manipulare a produsului;
programe de computer pentru managementul pivniţei
o Cheltuieli cu achiziţia de bunuri şi echipamente “second hand”;
o 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;
o Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport
persoane; cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează
aceleași costuri eligibile; cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din
R (UE) nr. 1303/2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la
Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

21

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”
granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii
pentru comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite și
construite o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare; 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.
7. Condiţii de eligibilitate
 Tipul de fermă:
o Ferma mică – 4.000 SO-11.999 euro SO
o Ferma medie – 12.000 – 250.000 euro SO
Condițiile de eligibilitate legate de tipul fermei vor fi corelate cu prevederile PNDR.
 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili:
 Nu sunt în stare de faliment sau lichidare
 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura menţinerea investiţiei pe o perioadă
de minim 3 ani de la data ultimei plăţi
 Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic
al acesteia.
8. Criterii de selecţie
 Principiul valorii adăugate a proiectului:
o Principiul asocierii fermierilor în cadrul asociaţiilor, cooperativelor sau a
grupurilor de producători constituite în teritoriul GAL Colinele Tutovei.
o Proiectul are prevăzute investiţii care conduc la folosirea eficientă a apei,
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac.
o Proiectul are prevăzute investiţii pentru reciclarea subproduselor, deşeurilor,
rezidurilor sau alte materii prime nealimentare rezultate în fermă sau încheie
contract cu o firmă de profil.
o Proiectul susţine înfiinţarea unui loc de muncă pentru administratorul fermei.
 Principiul lanţurilor alimentare integrate - Cuprinderea în proiect a investiţiilor
pentru procesarea sau comercializarea producţiei obtinute.
 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (produs ecologic, tradiţional, produs
care participă la scheme de calitate recunoscute).
 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei
agricole.
 Principiul raselor/soiurilor autohtone;
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va
depăşi 50.000 euro.
Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale suplimentare, dar
rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăşi 90% în cazul fermelor mici (cu
dimensiunea până la 12.000 euro SO), respectiv 70% în cazul fermelor medii având între
12.000 – 250.000 euro SO.
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În stabilirea criteriului majorării în mod diferenţiat a intensităţii sprijinului în cazul
fermelor mici respectiv medii, s-a avut în vedere analiza SWOT din care rezultă că 90% din
fermele aflate în teritoriul GAL nu depăşesc o valoare a fermei de 12.000 euro SO.
Majorarea cu 20 de puncte procentuale suplimentare se realizează dacă sunt îndeplinite
următoarele condiții:
 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative,
grupuri
de
producători
sau
parteneriate
sprijinite
prin
intermediul
M3/3A/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr.
1305/2013);
 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data
depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr.
1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în
conformitate cu anexa II a R 1305);
 Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului
și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 50.000 euro/proiect.
Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 euro.
Sumele și rata sprijinului vor fi corelate cu modificările aduse la pct. 7.
Fondurile nerambursabile vor avea alocaţii financiare distincte pe sesiuni.
10. Indicatori de monitorizare
 Cinci exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi;
 Cinci locuri de muncă nou create.
TOTAL investiție = 298.288 euro

Fișa măsurii
Denumirea măsurii – Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole, prin sprijinirea
instalării tinerilor fermieri
Codul Măsurii – M2/2B
Tipul măsurii –
Servicii
Sprijin forfetar
x Investiții
x
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Conform analizei diagnostic 24,3% din populaţia teritoriului este reprezentată de tineri sub
40 de ani care lucrează în agricultură, şi care reprezintă un potenţial pentru reînnoirea
generaţiei şefilor de exploataţii agricole.Sprijinirea instalării tinerilor fermieri,devine o
necesitate a sectorului agricol din zonă, având ca efect atât îmbunătăţirea competitivităţii
acestuia, cât şi îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor rurale. Generaţia tânără de
fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de
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agricultor şi totodată pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate
alimentară, igienă şi bunăstare a animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de
calitate superioară, conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea
schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de
dioxid de carbon), creare de locuri de muncă şi creștere economică în mediul rural,
conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole.
Obiective de dezvoltare rurală conf. Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4
 Art. 4 (a) "Favorizarea competitivităţii agriculturii."
Obiectiv specific al măsurii
Dezvoltarea economiei rurale prin susținerea tradiției agricole în rândul tinerilor și a
serviciilor de interes local.
Măsura contribuie la prioritatea/ priorităţi prevăzutela art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013:
 P2:"Creșterea viabilităţii fermelor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor."
 P1:"Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele
rurale."
 P3:"Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
agricultură."
Măsura corespunde obiectivelor cuprinse în Reg. (UE) nr.1305/2013, Titlul III:
 Atr. 19 – ”Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” (1) Sprijinul acordat în cadrul
acestei măsuri constă în: (a) ajutor la înființare întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2B prevăzutla art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013
– "Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special,
a renoirii generaţiilor."
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013
 Inovare şi cooperare;
 Mediu : Eficentizarea utilizării apei în agricultură, facilitarea furnizării şi a utilizării
surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deşeurilor, a rezidurilor şi a altor
materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei, reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră şi de amoniac din agricultură.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Masura M2/2B este complementară cu M4/3A "Acces la implementarea schemelor de calitate
naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale" deoarece pentru a răspunde
criteriilor de selecție a masurii beneficiarii M2/2B vor fi și beneficiarii masurii M4/3A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL
Sinergia dintre măsurile M2/2B și M4/3A se realizează prin obiectivul măsurilor, în sensul
că ambele măsuri se adresează tinerilor de până în 40 de ani şi corespunde priorităţii P1 prin
încurajarea transferul de cunoştinţe.
2. Valoarea adăugată a măsurii

Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

24

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”
Măsura se adresează tinerilor care se instalează pentru prima dată ca șef al unei ferme şi
care va deveni membru a unei forme asociative (asociaţie, cooperativă) din teritoriul GAL
Colinele Tutovei.
Managementul fermei va fi astfel conceput încât să contribuie la:
 Eficentizarea utilizării apei, reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac;
 Furnizarea către terţi a subproduselor, deşeurilor, rezidurilor sau altor materii prime
nealimentare rezultate în fermăîn vederea reciclării;
 Reciclarea în fermă a subproduselor, deşeurilor, rezidurilor sau altor materii prime
nealimentare rezultate în fermă.
Pentru a fi finanţate, proiectele vor trebui să răspundă la cel puţin una din condiţiile
specifice de eligibilitate şi selecţie mai sus menţionate.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare
a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii
comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi
a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
 Ghid
privind
incompatibilitățile
și
conflictele
de
interese
(sursă:
https://www.integritate.eu/Home.aspx).
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup tintă)
 Beneficiari direcţi
o Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.
1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
o Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr.
1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un
control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la
gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective;
 Beneficiari indirecţi (grup tintă)
o Populaţia din teritoriul GAL;
o Consumatorii.
5. Tip de sprijin
Sprijinul public nerambursabil este în concordanţă cu prevederile art.67al Reg.(UE)
nr.1303/2013 sub formă de sumă forfetară.
Se acordă,pe baza Planului de Afaceri, pentru maxim 3 ani.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile/Cheltuieli eligibile şi neeligibile
Acţiuni eligibile/Cheltuieli eligibile:
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Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de
Afaceri (PA).
 Toate cheltuielile propuse prin planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi
activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat pot fi
eligibile indiferent de natura lor.
 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, PA va viza
obligatoriu obiective/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd,altul decât
platforma de gestionare, cu respectarea normelor de mediu. Ca urmare, în Planul de
Afaceri vor fi prevăzute în mod obligatoriu amenajări de depozitare şi gestionare a
gunoiului de grajd destinate evitării infiltrării în pânza freatică a compuşilor pe bază de
nitriţi şi nitraţi. Cerința ce va fi verificată în momentul finalizării implementării
planului de afaceri. Nerealizarea acestei condiţii majore va atrage după sine
recuperarea întregului sprijin acordat. În cuprinsul planului de afaceri se vor detalia
elementele minime necesare asigurării conformităţii cu normele de mediu.
 In ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maxima de îngrășăminte cu
azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea
datelor specifice in calculatorul privind cantitatea maximă de îngrășăminte care pot fi
aplicate pe teren agricol din fila ”AMN” . Excepţie de la calculul privind cantitatea
maxima de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, fac tinerii
fermieri care fac dovada încheierii unui contract cu o platformă comunală de gunoi de
grajd.
 În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole
materialul fructifer utilizat trebuie să fie din categorie biologică certificat (certificat
albastru) (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua
cereri de plată).
Tinerii fermieri care beneficiază de sprijin pot achiziţiona terenuri agricole în limita a 10%
din totalul cheltuielilor totale eligibile prevăzute în planul de afaceri.
Acţiuni neeligibile/ Cheltuieli neeligibile:
 cheltuielile cu consultanța.
7. Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria intreprinderi, definite conform
legislaţiei naţionale în vigoare.
 Tânărul fermier cu vârsta sub 40 ani, trebuie să se afle în proces de instalare într-o
exploatație agricolă care are dimensiunea de minimum 8.000 SO, cu mai puțin de 24
luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare la GAL. Solicitantul trebuie să facă dovada
celor minimum 8.000 SO la data depunerii Cererii de Finanțare.
 Exploatația agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 SO și
50.000. Pentru stabilirea dimensiunii exploatației agricole, se ia în considerare tot ce are
solicitantul pe această exploatație (teren, culturi, animale, etc) și se calculează conform
Coeficienților de Producție Standard.
 Solicitantul trebuie să preia integral exploatația. Fărâmițarea exploatațiilor agricole,
în scopul creării în mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de aceste plăți
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și de a obține un avantaj, contravine obiectivelor GAL și se sancționează prin excluderea
de la finanțare.
Dacă terenul aferent exploatației agricole pentru care se primește finanțare este luat în
concesiune/ arendă, contractul trebuie să fie valabil minimum 10 ani de la momentul
depunerii Cererii de Finanțare iar cedentul nu mai trebuie să figureze înscris la APIA cu
exploatația cesionată.
Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri viabil pentru dezvoltarea activităților agricole
din cadrul exploatației agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei
măsuri.
Solicitantul devine fermier activ în 18 luni de la data instalării.
În cazul exploatațiilor zootehnice, Planul de Afaceri va viza obligatoriu amenajări
minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu;
În cazul exploataţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile
care intră pe rod în maxim 2 ani de la plantare (căpșuni în sere și solarii, coacăz, cătină,
agriş, soc, mur, zmeur, trandafir, măceş, corn, cu condiția ca materialul de plantare să
fie certificat). Proiectul este eligibil dacă se prevede şi sistem de irigare pentru toată
suprafaţa înfiinţată care trebuie să fie funcţional şi să fie conectat la o sursă de apă ce
poate asigură debitul necesar suprafetei plantate. Beneficiarul trebuie să prezinte un
studiu avizat de ICDP Mărăcineni, conform căruia se demonstrează că amplasamentul
respectiv are potenţial pentru specia prevăzută prin planul de afaceri;
Deține competențe profesionale (studii medii/superioare agricole/ veterinare/
economie agrară; cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe
de instruire);sau
Dobândeşte competențe profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maxim 33 de
luni de la data adoptării Deciziei de finanţare;
Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura menţinerea investiţiei pe o perioadă de
minim 3 ani de la data ultimei plăţi;
Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
acesteia.
În cazul studiilor de bază învăţământul minim obligatoriu este de 8 clase.



Beneficiarul își va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în
care este înregistrată exploatația, și locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o
activitate salarizată, în aceeași UAT sau zonă limitrofă a UAT în care este înregistrată
exploatația vizată pentru sprijin, până la momentul demarării împlementării Planului de
Afaceri, acesta fiind o precondiție a gestionării eficiente a Planului de Afaceri- în cazul în
care această condiție nu este îndeplinită la momentul depunerii cererii de finanțare.



Implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.



Planul de afaceri trebuie să includă creșterea performanțelor economice ale exploatației,
fără a se împune comercializarea procucției proprii în procent de minim 20% din valoarea
tranșei.
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 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, PA va viza obligatoriu

obiective/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, altul decît platform de
gestionare, cu respectarea normelor de mediu. Ca urmare, în Planul de Afaceri vor fi
prevăzute în mod obligatoriu amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd
destinate evitării infiltrării în pânza freatică a compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi. Cerința
ce va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri. Nerealizarea
acestei condiţii majore va atrage după sine recuperarea întregului sprijin acordat. În
cuprinsul planului de afaceri se vor detalia elementele minime necesare asigurării
conformităţii cu normele de mediu.
Solicitantul nu poate accesa M2/2B dacă a beneficiat de finanțare prin Măsura 112 (PNDR
2007-2013).
8. Criterii de selecţie
 Principiul valorii adăugate a proiectului:
o Principiul asocierii fermierilor în cadrul asociaţiilor, cooperativelor sau a
grupurilor de producători constituite în teritoriul GAL Colinele Tutovei.
o Proiectul are prevăzute investiţii care conduc la folosirea eficentă a apei,
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac.
o Proiectul are prevăzute investiţii pentru reciclarea subproduselor, deşeurilor,
reziduurilor sau altor materii prime nealimentare rezultate în fermă sau încheie
contract cu o firmă de profil.
o Proiectul susţine înfiinţarea unui loc de muncă pentru tanărul care se instalează
pentru prima dată în fermă.
 Principiul lanţurilor alimentare integrate - Cuprinderea în planul de afaceri a
investiţiilor pentru procesarea sau comercializarea producţiei obtinute.
 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (produs ecologic, tradiţional, produs
care participă la scheme de calitate recunoscute)-Cuprinderea în dosarul cererii de
fianțare a unei declarații prin care se angajează să-și inscrie produsele ca produse
tradiționale prin măsura M4/3A din SDL.
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
În stabilirea valorii sprijinului financiar acordat fiecărei exploataţii s-a avut în vedere
numărul mare de ferme cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 SO şi 50.000 SO care
acum sunt conduse de persoane vârsnice şi care pot fi preluate de tineri.
Valoarea sprijinului financiar este de 40.000 de euro pentru exploatatiile între 8.000 SO şi
50.000 SO.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două
tranşe, astfel:
 Prima tranşă:75% din cuantumul sprijinului la încheierea Deciziei de finanţare;
 A doua tranşă:25% din cuantumul sprijinului în maxim 3 ani de la primirea Deciziei de
finanţare;
A doua tranşă se acordă dacă se constată că a fost implementat corect Planul de Afaceri
până la acel moment şi dacă a fost asigurată îmbunătăţirea performanţelor economice ale
exploatatiei.
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10. Indicatori de monitorizare
 Cinci exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi;
 Cinci locuri de muncă nou create.
TOTAL investiție = 280.000 euro

Fișa măsurii
Denumirea măsurii–Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură
Codul Măsurii – M3/3A
Tipul măsurii –
Investiții
Servicii
Sprijin forfetar
x
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
În teritoriul GAL Colinele Tutovei există forme asociative în sectorul zootehnic cu
scopul de a gestiona în comun păşunea (asociaţii ale crescătorilor de animale).
Prin prezenta măsură se doreşte formarea de asociaţii cu scop economic (asociaţii,
cooperative) funcţionale, în sectorul pomicol, apicol şi vegetal.
Sprijinul financiar acordat pe măsură în cadrul aceastei strategii este pentru
constituirea de cooperative şi pentru consolidarea acestor entităţi. Sprijinul financiar acordat
pentru consolidarea activităţii este pentru o perioadă de 3 ani, până când organizaţia devine
suficient de stabilă şi solidă din punct de vedere economic.
Vor fi sprijinite financiar următoarele tipuri de acţiuni:
 trainning/workshop (discuţii facilitare) pentru membrii grupului de iniţiativă;
 înfiinţarea întreprinderii comunitare(asociaţii, cooperative) şi activităţi conexe;
 asistenţă intensivă pe management, marketing şi creşterea capitalului social;
Procesul va fi construit în două etape:
Faza 1. Facilitare şi pregătire în vederea infiinţării cooperativei 6-8 luni.
Faza 2. Asistenţă de implementare a planului de afaceri (asistenţă de punere în practică a
planului de afaceri).
Obiectiv de dezvoltare rurală conf. Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4
 Art.4(a) "Favorizarea competitivităţii agriculturii."
Obiectiv specific al măsurii
 Încurajarea inovării şi a asocierii, în vederea promovării pe piaţă şi a diversificării
activităţilor agricole
Măsura contribuie la proprietatea/ priorităţi prevăzutela art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013:
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P3 :"Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectorului de prelucrare şi
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor
în agricultură."
 P1:"Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele
rurale."
Măsura corespunde obiectivului din Reg. (UE) nr.1305/2013,Titlul III
 Atr. 27 – Înfiintarea grupurilor și organizațiilor de producători
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 3A prevăzut la art.5,Reg. (UE)
nr.1305/2013-"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 de producători şi al organizaţiilor
interprofesionale."
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013
 Măsura contribuie la inovare prin:
o iniţierea/informarea fermierilor în legătură cu avantajele asocierii;
o susţinerea financiară a cooperativei nou create pe o perioadă de 3 ani, până
aceasta devine matură şi poate susţine financiar.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Măsura M3/3A este complementară cu măsurile M1/2A"Îmbunătăţirea performanţelor generale
ale exploataţiilor agricole prin creşterea competivităţii activităţii agricole, a diversificării
producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute" și M2/2B"Reînnoirea generaţiei şefilor de
exploataţii agricole, prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri" deoarece beneficiarii
masurilor M1/2A și M2/2B sunt inclusi în categoria beneficiarilor M3/3A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL
Realizarea obiectivului specific al măsurii de asociere a fermierilor într-o cooperativă se
adresează beneficiarilor de proiecte ce accesează masurileM1/2A "Îmbunătăţirea
performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competivităţii activităţii
agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute" și
M2/2B"Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole, prin sprijinirea instalării tinerilor
fermieri" şi corespunde priorităţii P1 prin obiectivul transversal de inovare.
2. Valoarea adăugată a măsurii
 Susținerea unei dezvoltări participative a structurii asociative, ce se va concentra pe
asigurarea viabilității economice a acesteia în contextul asigurării funcțiilor necesare
pentru membri (producție, depozitare, procesare, desfacere etc);
 Focalizarea pe susținerea micilor producători;
 Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață;
 Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri;
 Efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse
românești, proaspete și sănătoase).
3. Trimitere la alte acte legislative
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Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și
modificările ulterioare;
Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor
de producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completările si
modificările ulterioare;
OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările
ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile;
Reg.(CE) nr. 1435/2003
Reg. (UE) nr. 1303/2013
Reg. (UE) nr. 1305/2013

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup țintă)
 Beneficiari direcţi:
o Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate de pe teritoriul GAL, înregistrați
în registrul agricol al primăriilor comunei de reședință, care doresc să înființeze o
cooperativă;
o Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate de pe teritoriul GAL, înregistrați
în registrul agricol al primăriilor comunei de reședință, care doresc să înființeze o
cooperativă și care se angajează să depună proiect pe una din măsurile M1/2A sau
M2/2B din SDL;
o Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările
și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL, iar investiţiile realizate să
deservească interesele propriilor membri;
o Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și
completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor
membri) de pe teritoriul GAL;
 Beneficiari indirecţi:
o Fermierii de pe teritoriul GAL, înregistrați în registrul agricol al primăriilor comunei de
reședință care vând prin cooperativă;
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o Intreprinderi, definite conform legislaţiei naţionale în vigoarecare vănd prin
cooperativă;
o Consumatorii.
5. Tip de sprijin
 Rambursarea cheltuielilor suportate și plătite integral în tranșe. Rambursarea se va face
urmărind realizarea indicatorii propuși în planul de afaceri pe cele două faze:
o Faza 1. Facilitarea şi pregătire în vederea infiinţării cooperativei 6-8 luni.
o Faza 2. Asistenţă de implementare a planului de afaceri (asistenţă de punere în
practică a planului de afaceri) max 2 ani de la închiderea fazei 1.
 Pentru proiectele care nu generează profit sprijinul financiar va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile.
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a 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/ cheltuieli eligibile şi neeligibile
 Tipuri de acţiuni eligibile/ cheltuieli eligibile
o Faza 1. - Acțiuni de înființare (analize a potențialului de producție, elaborare studii
de piață, consultanță în elaborarea planului de afaceri, consultanță în elaborarea
documentelor constitutive (fiscală și juridică), organizarea întâlnirilor comunitare,
facilitare comunitară).
o Faza 2.
- Acțiuni de creștere a capacității (organizare sesiuni de instruire în managementul
structurilor asociative, organizare vizite de studiu, consultanță în diversificarea
produselor și serviciilor, creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specific,
consultanță tehnică, consultanță juridică, consultanță recrutare resursă umană).
- Acțiuni de promovare elaborarea de materiale informative relevante structurilor
asociative, organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de
experiențe, seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR).
- Acțiuni de funcționare(Monitorizarea și raportarea periodică, elaborare strategii de
promovare, elaborare planificare strategică pentru funcționare, mediere, consultanță
financiară. (dezvoltarea unui model de gestiune adaptat, consultanță în atragerea de
fonduri).
 Tipuri de acţiuni neeligibile/cheltuieli eligibile şi neeligibile
o Cheltuieli cu investițiile.
7. Condiţii de eligibilitate
 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
 Nu sunt în stare de faliment sau lichidare;
 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura menţinerea funcționării cooperativei pe
o perioada de minim 3 ani de la data ultimei plăţi;
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Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
acesteia.

8. Criterii de selecţie
 Principiul asigurării cu echipamente, dotări şi personal calificat în vederea realizării
obiectivelor măsurii:
 Principiul informării unui grup ţintă format din 20 de fermieri locali.
 Proiectul susţine înfiinţarea unui loc de muncă pentru managerul cooperativei.
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
o Valoarea sprijinului financiar pe proiect:
o Faza I -minim 5000 euro și max. 10.000 de euro.
o Faza II -minim 5000 euro și max. 40.000 de euro
o Faza II se finanţează dacă sunt îndeplinite condiţiile din Faza I şi de către alte entităţi
care au fost constituite anterior




Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi ONG-uri
care sunt negeneratoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit 90%.
Fondurile nerambursabile vor avea alocări distinct pe sesiune.

10. Indicatori de monitorizare
 O cooperativă formată din minim 5 exploatatii;
 Un loc de muncă nou creat.
TOTAL investiție = 50.000 euro
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Fișa măsurii
Denumirea măsurii–Acces la implementarea schemelor de calitate naţionale şi europene
pentru produse agroalimentare locale
Codul Măsurii – M4/3A
Tipul măsurii –
Investiții
Sprijin forfetar
x Servicii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Este o măsură inovativă prin care se urmăreşte atestarea unor produse de calitate cu
mare reprezentativitate pentru mediul rural local.
Prin această măsură se dorește:
 sprijinirea fermierilor și grupurilor de fermieri care participă pentru prima dată la
scheme de calitate;
 sprijin pentru acoperirea costurilor care decurg din activitatea de informare și
promovare puse în aplicare de fermieri/grupuri de producători pe piața internă, privind
produsele care fac obiectul unei schene de calitate.
Măsura permite supravegherea permanentă a sectorului produselor tradiţionale pe
lanţul de producţie, se vor evidenţia produsele tradiţionale prin inscripţionarea logoului
înregistrat în "Registrul Naţional Produse Traditionale". De asemenea, va fi încurajată
asocierea producătorilor de produse tradiţionale în vederea înregistrării produselor la nivel
european conform schemelor de calitate "Denumire de origine protejată" (DOP), "Indicaţie
Geografică Protejată" IGP, "Specialitate Tradiţională Garantată" (STG).
În teritoriul GAL Colinele Tutovei conform analizei diagnostic, terenul arabil
reprezintă 71,6% (57124 ha) din terenul agricol, viile și livezile 3,1% (2518 ha) iar pășunile și
fânețele 25,2% (20130 ha), conform datelor culese din teritoriu în cadrul acţiunilor de
animare, dar nici un produs tradiţional, cu toate că materia primă se prelucrează în fermă,
după reţete şi tehnologii moștenite.
Măsura se adresează:
 organizaţiilor non-guvernamentale, cooperativelor, grupurilor de producători de pe
teritoriul GAL care doresc să instruiască sau să promoveze în rândul fermierilor locali
modalitatea prin care produsele lor pot fi etichetate ca "tradiţionale" sau pot răspunde
cerinţelor unei scheme de calitate (DOP, IGP,STG);
 fermierilor și grupurilor de fermieri care participă pentru prima dată la scheme de
calitate;
Obiective de dezvoltare rurală conf. Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4
 Art.4 (a)"Favorizarea competitivităţii agriculturii."
Obiectiv specific al măsurii
 Obţinerea de către producătorii locali a unor instrumente corespunzătoare de
identificare şi promovare a produselor ale căror caracteristici specifice sunt protejate
la nivel naţional.
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzutela art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013:
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P1:"Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, silvicultură și
zonele rurale."
 P3:"Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și
comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în
agricultură."
Măsura corespunde obiectivelor art. 16, din Reg. (UE) nr.1305/2013, Titlul III – "Scheme de
calitate pentru produse agricole şi alimentare"
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 3A prevăzutela art.5,Reg. (UE)
nr.1305/2013 - " 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 de producători şi al organizaţiilor
interprofesionale."
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013:
 Măsura contribuie la inovare, prin iniţierea/informarea fermierilor în legătură cu
schemele de calitate.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Masura M4/3A este complementară cu masurile M1/2.A "Îmbunătăţirea performanţelor
generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competivităţii activităţii agricole, a
diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute" şi cu M 2/2B "Reînnoirea
generaţiei şefilor de exploataţii agricole, prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri" deoarece
beneficiarii masurilor M1/2A și M2/2B sunt inclusi în categoria beneficiarilor M4/3A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL
Realizarea obiectivului specific al masurii de obţinere de către producătorii locali a unor
instrumente corespunzătoare de identificare şi promovare a acelor produse ale căror
caracteristici specifice sunt protejate la nivel naţional, corespunde priorităţii P1 prin
obiectivul transversal (inovare) şi este benefic şi pentru fermierii care realizează investiţii pe
măsurile M1/2A "Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin
creşterea competivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii
produselor obţinute" şi M 2/2B "Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole, prin
sprijinirea instalării tinerilor fermieri".
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura permite comunicarea eficentă şi continuă cu experţi tehnici pe probleme de
implementare a schemelor de calitate naţionale şi europene pentru produse agroalimentare
locale.
Consilierea micilor producători în vederea promovării pe piaţă a produselor tradiţionale
care pot deveni aplicaţii pentru schemele de calitate, prin asocierea mai multor producători,
care fac acelaşi produs intr-o arie geografică delimitată este o oportunitate a fermierilor din
teritoriul GAL Colinele Tutovei.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare
a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
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Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune
de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ghid
privind
incompatibilitățile
și
conflictele
de
interese
(sursă:
https://www.integritate.eu/Home.aspx).
Ordinul comun al MADR/MS/ANPC nr. 724/1082/360 privind atestarea produselor
tradiţionale.
Reg. (UE) 1151/2012
Reg. (UE) 664/2014
Reg. (UE) 668/2014

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup tintă)
 Beneficiari direcţi:
o Persoane juridice de drept public;
o Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;
o Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG, cooperative,
grupuri de producători de pe teritoriul GAL)
 Beneficiari indirecţi (grup tintă)
o Fermieri, persoane fizice care participă pentru prima dată la scheme de calitate
(fermierii și grupuri de fermieri, beneficiarii masuriilor M1/2A și M2/2B din SDL).
5. Tip de sprijin
 Este stabilit în concordanţă cu prevederile art.67 al Reg.(UE) nr. 1303/2013 sub formă
de rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a 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/cheltuieli eligibile neeligibile
 Acţiuni eligibile/ cheltuieli eligibile:
o Animarea teritoriului în vederea analizării resurselor locale
o Organizarea de instruiri cu privire la documentele ce trebuie întocmite în vederea
înregistrării produselor tradiţionale de către micii producători;
o Dezbateri publice cu privire la schemele de calitate (DOP, IGP, STG);
o Întocmirea caietelor de sarcini conform legislaţiei în vigoare de către un organism
de inspecţie şi certificare(OIC);
o Obţinerea LOGO naţional Produse Tradiţionale;
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Participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, expoziţii, proiecte de
success, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, schemele de
calitate naţionale şi europene, sau pentru acţiuni de schimb de experienţă etc.
Acţiuni neeligibile/cheltuieli neeligibile:
o Cheltuieli cu investiţiile.
o



7. Condiţii de eligibilitate
 Persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare, din teritoriul GAL
Colinele Tutovei;
 Au prevăzut în obiectul lor de activitate acţiuni ce conduc la dezvoltarea rurală a
teritoriului;
 Dispun de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării proiectului;
 Nu sunt în stare de faliment sau lichidare;
 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura menţinerea investiţiei pe o perioada de
minim 3 ani de la data ultimei plăţi;
 Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
acesteia.
8. Criterii de selecţie
 Principiul asigurării cu echipamente, dotări şi personal calificat în vederea realizării
obiectivelor măsurii;
 Principiul informării unui grup ţintă format din 50 de fermieri locali;
 Principiul întocmirii documentaţiei pentru minim 5 produse tradiţionale la nivelul
teritoriului;
 Principiul obţinerii LOGO naţional pentru minim un produs tradiţional.
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
 Valoarea sprijinului financiar pe proiect este de minim 2.000 euro și max. 10.000 de
euro.
 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 70% din totalul
cheltuielilor eligibile.
 Fondurile nerambursabile vor avea alocări distincte pe sesiune.
10. Indicatori de monitorizare
 10 exploataţii;
 Minim 5 documentaţii transmise către MADR pentru produse tradiţionale;
 Inscrierea a minim un produs tradiţional în Registrul Naţional Produse Tradiţionale şi
obţinerea LOGO naţional.
TOTAL investiție = 28.890 euro
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Fișa măsurii
Denumirea măsurii– Investiţii care vizează reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor
naturale protejate.
Codul Măsurii – M5/4A
X Servicii
Tipul măsurii –
Investiții
Sprijin forfetar
X
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Pe teritoriul GAL Colinele Tutovei există două situri Natura 2000 în comunele Dămienești
şi Negri ROSPA0072 "Lunca Siretului Mijlociu", iar în comuna Itești ROSPA0063 "Lacurile de
acumulare Buhuși-Bacău-Berești. Custodele celor două situri este Asociaţia Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi Roman.
În cadrul acestei măsuri dorim să facilităm cooperarea între actorii implicaţi în
întreţinerea siturilor şi fundaţii/asociaţii din teritoriul GAL, care au ca obiect de activitate
protejarea mediului.
Activităţile vizate a fi realizate în cadrul măsurii sunt:
 Dezvoltarea activităţii specifice turismului de week-end;
 Informarea, conştientizarea şi educaţia publicului cu privire la constrângerile impuse
de existenţa siturilor.
Obiectiv de dezvoltare rurală conf. Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4
 Art 4(b)"Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor
climatice."
Obiectiv specific al măsurii
 Realizarea unui parteneriat care să promoveze siturile ca zone de petrecere a timpului
liber.
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţi prevăzutela art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013:
 P4: "Refacerea conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi
silvicultură";
 P1:"Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele
rurale."
Măsura corespunde obiectivului din Reg. (UE) nr.1305/2013,Titlul III
 Art. 20 "Servicii de bază şi renoirea satelor în zonele rurale"
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 4Aprevăzutela art.5,Reg. (UE)
nr.1305/2013"Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura
2000 şi zonele care se confruntă cu constrîngeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a
activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor europene."
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013
 Măsura contribuie la inovare, prin promovarea siturilor ca atracţii turistice de week-end.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Masura 5/4A este complementară cu măsura M8/6B "Dezvoltarea social, culturalturistică a comunităţilor" deoarece beneficiarul Masura 5/4A poate fi și beneficiarul M8/6B.
Dezvoltarea siturilor şi promovarea ca atracţii turistice de week-end reprezintă criteriu de
selecție.
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Sinergia cu alte măsuri din SDL
Măsura răspunde obiectivului transversal de inovare, dezvoltând un sector nou în zonă,
(turismul de week-end) la fel ca majoritatea măsurilor din strategie.
2. Valoarea adăugată a măsurii
 Informarea populaţiei cu privire la importanţa sitului în teritoriul GAL;
 Promovarea siturilor ca atracţii turistice de week-end.
3. Trimitere la alte acte legislative
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune
de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
 Ghid
privind
incompatibilitățile
și
conflictele
de
interese
(sursă:
https://www.integritate.eu/Home.aspx).
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile;
 Reg.(CE) nr. 1435/2003
 Reg. (UE) nr. 1303/2013
 Reg. (UE) nr. 1305/2013
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup tintă)
Beneficiari direcţi
 Comunele şi asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 Custodele sitului este Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman.
 ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL;
Beneficiari indirecţi (grup țintă)
 Locuitori din teritoriul GAL Colinele Tutovei;
 Agenţi economici care desfăşoară un act de comerţ;
 Turiști.
5. Tip de sprijin
 Este stabilit în concordanţă cu prevederile art.67 al Reg.(UE) nr. 1303/2013 sub
formăde rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
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Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a 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/cheltuieli eligibile şi neeligibile
 Acţiuni eligibile/ cheltuieli eligibile:
o Schimburi de experienţă;
o Acţiuni de informare şi conştientizare a publicului larg;
o Realizarea de materiale informative şi promoţionale;
o Modernizarea/dotarea investiției,astfel încât să se încadreze în categoria atracţiilor
turistice de week-end (marcaje turistice, panouri informative sau indicatoare, plăci
informative, amenajări tehnice de siguranță, trasee tematice și omologarea lor,
platform de observare, inființarea și întreținerea unei pagini de internet,
amenajarea unui loc de campare cu locuri special amenajate pentru utilizarea de
foc deschis, punct de colectare a gunoiului);
o Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului potrivit art. 45 din Reg (UE) nr.
1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
 Acţiuni neeligibile/cheltuieli eligibile şi neeligibile
o Cheltuieli cu capitalul de lucru;
o Achiziţia de terenuri;
7. Condiţii de eligibilitate
 Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Sediul social și punctul/punctele de lucru să fie situate în teritoriul GAL pentru ONGurile aplicante;
 Nu este în stare de faliment sau lichidare;
 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura menţinerea investiţiei pe o perioada
de minim 3 ani de la data ultimei plăţi;
 Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea acesteia.
8. Criterii de selecţie
 Principiul depunerii proiectului în parteneriat;
 Principiul depunerii proiectelor ce promovează inovarea;
 Principiul depunerii proiectelor ce respectă condiţiile de mediu;
 Principiul promovării proiectului cu ajutorul centrului de informare turistică realizat
pe măsura M8/6B.
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
 Valoarea sprijinului financiar pe proiect este de minim 5.000 euro și max. 20.000 de
euro.
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Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi ONGuri care sunt negeneratoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit 90%.
Fondurile nerambursabile vor avea alocări distincte pe sesiune.

10. Indicatori de monitorizare
 Populaţia netă care beneficiază de servicii turistice de week-end –54.645 locuitori.
 Participarea a 15 persoane în cadrul unei acţiuni de informare şi conştientizare a
publicului larg;
 1.303,38 ha care reprezintă suprafața siturilor.
TOTAL investiție = 20.000 euro
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Fișa măsurii
Denumirea măsurii–Înfiinţarea şi consolidarea activităţilor non-agricole de interes local.
Codul Măsurii – M6/6.A
Tipul măsurii –
Investiții
Servicii
X Sprijin forfetar
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Dezvoltarea echilibrată a zonei Colinele Tutovei, în vederea realizării coeziunii
economice şi sociale, impune acordarea unei atenţii deosebite asupra anumitor categorii de
activităţi, ce sunt direct influenţate de ocupaţia profesională, casnică-gospodărească, a
locuitorilor.
Funcţiile economice încă existente depind, aproape în întregime, de existenţa
activităţilor agricole.
Dezvoltarea micro-întreprinderilor ar fi sursa cea mai semnificativă de creare de locuri
de muncă/obţinere de venituri în spaţiul Colinele Tutovei, sectorul economic fiind slab
dezvoltat pe întreg teritoriul.
Disparităţile profunde la nivel regional, se regăsesc şi aici, accentuând discrepanţele
între zonele urbane şi rurale, în ceea ce priveşte mediul de afaceri, ca urmare a unei
infrastructuri slab dezvoltate în zonă, a lipsei resurselor financiare, a dificultăţilor de
accesare a creditelor dar şi a nivelului redus de pregătire antreprenorială.
Conform ultimelor date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bacău, la nivelul teritoriului Colinele Tutovei există un număr de 1.425 de agenţi
economici, care raportat la numărul de 54.645 locuitori arată o situaţie clară a activităţii
economice: aproximativ 2,6 firme / 100 locuitori.
Micro-întreprinderile existente acoperă o gamă limitată de activităţi productive şi
servicii şi nu valorifică suficient resursele locale. Majoritatea s-au orientat către comerţ
datorită recuperării rapide a investiţiilor şi a unei experienţe minime necesare pentru
organizarea unor astfel de activităţi.
Din analiza SWOT și analiza diagnostic rezultă că sectorul agricol este reprezentativ în
teritoriu. Accest sector produce și subproduse, deșeuri, reziduri sau alte materii prime
nealimentare care acum nu sunt prelucrate și nici valorificate. Masura M6/6A propune
finanțarea proiectelor care prin procesarea subproduselor, deșeurilor, reziduri sau alte
materii prime nealimentare rezolvă o problemă de mediu dar care aduce și plus valoare
activității la nivelul fermei.
IMM care desfășoară o activitate și doresc să se dezvolte sau să-și diversifice
activitatea prin investiții/servicii vor trebui să adopte tehnologii noi, inovative, să folosească
în procesul de producție energia.
Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-întreprinderilor din spaţiul
Colinele Tutovei care doresc să desfăşoare o activitate economică, o atenţie deosebită
acordându-se tinerilor, ce reprezintă categoria cea mai afectată de şomaj şi care manifestă
tendinţa cea mai mare de a pleca spre mediul urban şi peste graniţe, dar fără a favoriza prin
punctaj această categorie.
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Dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei este indispensabil legată de
îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază.
Obiectiv de dezvoltare rurală conf. Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4
 Art. 4(c) - obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii - Susţinerea activităţilor productive şi de prestări servicii în
vederea pregătirii intreprinderilor locale pentru a face faţă concurenţei pe piaţă.
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţi prevăzutela art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013:
 P6 –"Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale."
 P1 - "Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, silvicultură și
zonele rurale."
Măsura corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr.1305/2013,Titlul III
 Art 19 – “Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor”
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6A prevăzutela art.5,Reg. (UE)
nr.1305/2013 - Facilitarea diversificării, a infiinţării şi a dezvoltării de intreprinderi mici,
precum şi crearea de locuri de muncă
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013
 Inovare - prin încurajarea reciclării subproduselor, deşeurilor, reziduurilor sau altor
materii prime nealimentare rezultate în fermă (lănă, piei de animale, paie, coceni,
etc.).
 Mediu – prin utilizarea surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deşeurilor, a
rezidurilor şi a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Măsura M6/6A erte complementară cu măsura M1/2A „Îmbunătăţirea performanţelor
generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competivităţii activităţii agricole, a
diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute”, deoarece beneficiarii
masurii M1/2A pot fi și beneficiarii M6/6A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL
Cunoştinţele căpătate în cadrul măsurii M4/3A"Acces la implementarea schemelor de
calitate naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale" pot fi aplicate în
vederea realizării de investiţii în cadrul acestei măsuri ce corespunde priorităţii P3.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Activităţile care primesc sprijin financiar prin această măsură se vor caracteriza prin
inovare, flexibilitate, legături strânse cu comunitatea, valorificarea optimă a resurselor
locale, în vederea creării de locuri de muncă.
Creşterea competitivităţii în cadrul măsurii se bazează pe realizarea de proiecte
integrate, stimulându-se dezvoltarea de IMM-urilor ce activează în zona industriei agroalimentare, contribuind astfel la modernizarea fermelor.
3. Trimiteri la alte acte legislative
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Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune
de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentului 1407/2013 cu privire la ajutorul de minimis;
Ghid
privind
incompatibilitățile
și
conflictele
de
interese
(sursă:
https://www.integritate.eu/Home.aspx).
OUG nr.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;











4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup tintă)
 Beneficiari direcţi
o Fermierii sau membrii unor gospodării agricole, din teritoriul GAL, care își
diversifică activitatea de bază din agricultură și doresc să dezvolte o activitate
non-agricole în cadrul unei întreprinderii nou înființată care se încadrează în
categoria de microîntreprinderi și întreprinderi mici și care inițial au accesat
sau se angajează să acceseze măsura M1/2A;
o Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își
diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima
dată (autorizați cu statut minim de PFA);
o Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
o Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun
activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
sprijinului
o Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii
de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat
activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)
o Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de
bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul
întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi
mici

Indiferent de forma de organizare solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în
categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici.


Beneficiari indirecţi (grup tintă)
o Populaţia din teritoriul GAL Colinele Tutovei
o Consumatorii
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5. Tip de sprijin
Sprijinul public nerambursabil este în concordanţă cu prevederile art.67al Reg.(UE) nr.
1303/2013 sub formă de sumă forfetară.
Respectă prevederile Reg.(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va
depăși 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile/cheltuieli eligibile şi neeligibile
 Acţiuni eligibile/ cheltuieli eligibile
o Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri.
Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi
capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a
Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
o În conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul submăsurii
6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind eligibilitatea cheltuielilor
prevăzute la cap. 8.1 din PNDR, dar si a celor care răspund obiectivelor şi priorităţilor
rezultate din analiza diagnostic şi analiza SWOT.
o Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
o Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi
echipamente noi;
o Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 Acţiuni neeligibile/ cheltuieli neeligibile
o Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole
aferente acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din
Economia Națională;
o Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat;
o Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică;
o Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
o 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;
o Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru
transport persoane;
o Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
o Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
dobânzi debitoare; achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 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; 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 care fac
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obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și
15‐ PNDR.
o Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor
de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc).
7. Condiţii de eligibilitate
Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin pe
această măsură sunt:
 Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activităţilor non‐agricole;
 Sediul social si punctul/punctele de lucru şi activitatea pentru care se solicit sprijinul
trebuie să fie situate in teritoriul GAL Colinele Tutovei;
 Nu sunt în stare de faliment sau lichidare;
 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura menţinerea investiţiei pe o perioada de
minim 3 ani de la data ultimei plăţi
 Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
acesteia.
8. Criterii de selecţie
 Principiul diversificării activităţii agricole a fermelor prin realizarea de investiţii
pentru reciclarea subproduselor, deşeurilor, reziduurilor sau altor materii prime
nealimentare rezultate în fermă;
 Principiul diversificării activităţii la nivelul firmei prin investiţii destinate achiziţionării
de noi tehnologii inovative, folosirea energiei regenerabile în procesul de producţie;
 Creerea unui loc de muncă pentru fiecare 20.000 euro investiţi.
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
În stabilirea valorii sprijinului financiar acordat fiecărui proiect s-a avut în vedere gradul
scăzut de dezvoltare a sectorului IMM-urilor în teritoriul GAL Colinele Tutovei.
Valoarea sprijinului financiar pe proiect este de 50.000 de euro şi va fi acordat sub formă
de primă în două tranşe, astfel:
 Prima tranşă:70% din cuantumul sprijinului la încheierea Deciziei de finanţare;
 A doua tranşă:30% din cuantumul sprijinului cu condiţia respectării Planului de
afaceri până la acel moment şi dacă a fost asigurată îmbunătăţirea performanţelor
economice ale intreprinderii (comercializare a producţiei proprii de minim 30% din
valoarea tranşei I), fără a depăşi maxim 3 ani de la semnarea Deciziei de finanţare;
 Fondurile nerambursabile vor avea alocări distinct pe sesiune.
10. Indicatori de monitorizare
Opt locuri de muncă nou create.
TOTAL investiție = 349.720 euro
Fișa măsurii
Denumirea măsurii– Dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică
plasată sub responsabilitatea comunităţii
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Codul Măsurii–M7/6B
x Investiții
x Servicii
Tipul măsurii –
Sprijin forfetar
x
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Această măsură va cuprinde următoarele tipuri de investiții:
 investiţii realizate în infrastructura educaţională (grupuri sanitare în unităţile de
învăţămănt);
 modernizarea/infiinţarea de târguri saptămânale;
 sisteme de iluminat public inovativ, cu panouri solare, fotovoltaice cu consum redus
de energie;
 infrastructură socială – intreprindere socială/centru vocațional;
 cadastrul general.
Teritoriul GAL Colinele Tutovei cuprinde 21 de unităţi administrative, care consideră
că investiţiile realizate în infrastructura educaţională (grupuri sanitare în unităţile de
învăţămănt) implementate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2007-2013, au rezolvat
problema autorizării şcolilor din punct de vedere sanitar pentru şapte comunităţi. La nivelul
teritoriului mai există unităţi de învăţământ neautorizate sanitar, astfel că partenerii
consideră oportun continuarea acestui tip de investiţii care să cuprindă:
 construirea/modernizarea grupurilor sanitare în unităţile de învăţământ primar şi
secundar cu o componentă de MEDIU (panouri solare pentru producerea apei calde,
centrale termice cu emisii reduse de CO2) ;anveloparea unităţile de învăţămant primar şi
secundar ; investiţii asociate în vederea respectării normelor de apărare împotriva
incendiilor (PSI).
Un alt tip de investiţii prin care s-a adus plus valoare comunelor partenere, sunt cele
de modernizare a târgurilor saptămânale și sisteme de iluminat public inovativ, cu panouri
solare, fotovoltaice cu consum redus de energie.
Datele culese în perioada de animare demonstrează necesitatea continuării acestei
măsuri şi în SDL 2014-2020.
La nivelul teritoriului mai mult de 90% din comunităţi sunt considerate sărace conform
"Listei UAT-urilor cu valoarea IDUL corespunzător" întocmită în baza Studiului "Furnizarea de
contribuţii pentru elaborarea unui prioect de strategie naţională şi plan de acţiuni privind
incluziunea socială şi reducerea sărăciei(2014-2020)". În contextul actual, pentru rezolvarea
parţială a problemelor sociale, se impune cuprinderea în strategie a unor investiţii în
infrastructura socială sub forma unui centru vocațional, care va avea la bază un parteneriat
public privat format din administrație publică locală, agenți economici și/sau persoane fizice
care se ocupă de prelucrarea materiilor prime locale în mod tradițional, asociații care pot
asigura furnizarea de servicii sociale acreditate specifice cu investiția propusă.
Din analiza documentelor (chestionare) întocmite în perioada de animare rezultă că la
nivelul GAL-ului sunt persoane care desfășoară activități meșteșugărești (dogăritul, fierărie,
potcovărie, sculptură). Aceste meșteșuguri se pot desfășura organizat, în cadrul centrului
vocaţional, la nivelul teritoriului GAL sub formă de investiţii sociale pentru persoanele
dezavantajate (tineri, femei, bătrâni, minorități).
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Prin realizarea acestui centru, se urmăreşte realizarea unor ateliere de creaţie şi
prelucrare a materiilor prime locale, dar şi înfiinţarea de unităţi de relaxare şi agrement
pentru populaţia vârsnică din teritoriu şi nu numai.
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea centrului multifuncţional de economie socială
(centre vocaţionale) este tipul de investiţii propus spre finanţare.
Acest tip de investiţii va permite crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele
dezavantajate,tineri, femei și bătrâni o dată cu integrarea lor socială.
Pentru asigurarea sustenabilității proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare a
infrastructurii sociale, beneficiarii pot solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui
proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU;
 Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;
 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii
sociale.
 parteneriatul trebuie să aibă în vedere evitarea segregării.
Realizarea cadastrului general la nivelul comunităţilor este o prioritate care se
doreşte a fi rezolvată în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020. Conform datelor
culese din teritoriu, doar 10% din suprafaţa GAL-ului a fost intabulată. Lipsa actelor
cadastrale atât la nivel public cât şi privat îngreunează accesul la finanţare.
Scopul realizării acestei investiţii este de a pune la dispoziţia celor interesaţi, în orice
moment, date reale şi complete pentru: determinarea stadiului si evolutiei fondului funciar pe
comunitate, stabilirea impozitului funciar, cunoașterea fondului imobiliar- edilitar și a stării acestuia,
întocmirea studiilor și proiectelor pentru sistematizarea teritoriului și a localitatilor, obținerea
de date pentru întreținerea străzilor, drumurilor, căilor ferate, etc, alegerea amplasamentelor
obiectivelor industriale și social-culturale, folosirea, amenajarea și regularizarea cursurilor de apă,
amenajarea și exploatarea rațională a pădurilor, protecția mediului, soluționarea litigiilor dintre propietari
cu privire la terenuri, realizarea bazei de date cadastrale necesare întocmirii SIT-urilor.
Cadastrul general este un complex de operații tehnice, economice și juridice întreprinse în
vederea cunoașterii și inventarierii permanente și sistematice a fondului funciar sub aspect
cantitativ, calitativ și juridic. Acest instrument este important pentru realizarea sistemelor
informaționale ale teritoriului, capabile să furnizeze rapid date reale administrației publice locale,
județene și centrale, precum și altor sectoare interesate.
Proiectul, cu un puternic impact social, se adresează tuturor categoriilor de populaţie
din comunitate (tineri, bătrâni, persoane asistate, etc) ce dețin teren în proprietate.
Este o lucrare dificilă ce se va realiza în baza unui parteneriat încheiat între instituţia
prestatoare (beneficiarul de proiect) şi cetăţeni (beneficiari indirecţi).
Prin abordarea inovativă, bazată pe eficienţă economică, mod de realizare şi
funcţionare, investiţiile propuse vor contribui şi la protejarea mediului.
Obiective de dezvoltare rurală conf. Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4
 Art 4(c) „Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.”
Obiective specifice al măsurii
 Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în zonă;
 Crearea şi meţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
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Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală;
Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii
îmbunătăţite;
 Protejarea eficientă a mediului prin folosirea de materiale şi soluţii inovative pentru
realizarea investiţiilor, în vederea reducerii consumului de energie.
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţi prevăzutela art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013:
 P6 –"Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale"; P1 - "Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură,
silvicultură și zonele rurale"; P5 -"Promovarea utilizării eficente a resurselor și
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la
schimbările climatic în sectoarele agricol, alimentar și silvic"
Măsura corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr.1305/2013, Titlul III
 Art.20 -"Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zona rurală"
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6B prevăzutela art.5,Reg. (UE)
nr.1305/2013 – „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013:
 Inovare – Două tipuri de investiţii propuse a fi realizate prin măsură (centru vocaţional,
cadastru general) sunt inovative la nivelul teritoriului GAL.
 Mediu – investiţiile realizate în scoli şi iluminatul public vor utiliza soluţii
constructive prietenoase cu mediul.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Măsura M7/6B este complementară cu măsurile M6/6A "Înfiinţarea şi consolidarea
activităţilor non-agricole de interes local", măsura M1/2A "Îmbunătăţirea performanţelor
generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competivităţii activităţii agricole, a
diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute", măsura M2/2B "Reînnoirea
generaţiei şefilor de exploataţii agricole, prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri", și
măsura M3/3A" Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură" prin faptul că beneficiarii
măsurilor mai sus amintite por fi si beneficiarii indirecți ai măsurii M7/6B.
Sinergia cu alte măsuri din SDL
Încurajarea inovării este un obiectiv comun pentru cele două măsuri M7/6B „Dezvoltare
locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică plasată sub responsabilitatea
comunităţii” şi M4/3A "Acces la implementarea schemelor de calitate naţionale şi europene
pentru produse agroalimentare locale".
2. Valoarea adăugată a măsurii
Cele cinci tipuri de investiţii propuse a fi realizate în cadrul acestei măsuri aduc plus
valoare prin:
 Abordarea inovativă a tipului de investiţii (centre vocaţionale, cadastru general);
 Realizarea de investiţii cu un mare impact social, care se adresează tuturor
categoriilor sociale indiferent de vârstă (centre vocaţionale);
 Folosirea de materiale şi tehnologii prietenoase cu mediul pentru realizarea
investiţiilor.
3. Trimitere la alte acte legislative
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011;
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Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015;
Legii nr. 346/2004;
Regulamentului 1407/2013;
Ghid
privind
incompatibilitățile
și
conflictele
de
interese
(sursă:
https://www.integritate.eu/Home.aspx).
 Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, nr. 7/1996
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup tintă)
 Beneficiari direcţi:
o Comunele şi asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
o ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL;
o GAL Colinele Tutovei în cazul în care nici un alt solicitant nu şi-a manifestat interesul
pentru investiţii în infrastructură socială - centru vocațional.
 Beneficiari indirecţi (grup tintă)
o Beneficiarii indirecți care dezvoltă proiecte pe măsura M6/6A, M1/2A, M2/2B,M3/3A.
o Persoane de vârstă şcolară;
o Persoane adulte ce se încadrează în categoria persoanelor dezavantajate;
o Locuitori din teritoriul GAL Colinele Tutovei;
o Agenţi economici care desfăşoară un act de comerţ.
5. Tip de sprijin
Este stabilit în concordanţă cu prevederile art.67 al Reg.(UE) nr. 1303/2013 sub formă de
rambursare a costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a 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/cheltuieli eligibile şi neeligibile
Acţiuni eligibile/ cheltuieli eligibile:
o Extinderea şi/sau modernizarea, dotarea investițiilor;
o Achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi;
o Dotarea spaţiilor în vederea realizării de activităţi recreative sau de agreement;
o Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe,
drepturi de autor, marci.
o Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului potrivit art. 45 din Reg (UE) nr.
1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
o Cheltuieli realizate în vederea întocmirii bazei de date cadastrale necesare intocmirii SIT-urilor;
o Cheltuieli cu privire la întocmirea actelor cadastrale atât la nivel public cât şi privat.
Acţiuni neeligibile/ cheltuieli neeligibile
o Cheltuieli cu capitalul de lucru;
o Achiziţia de terenuri;
7. Condiţii de eligibilitate
Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care solicit sprijin pe
această măsură sunt:
 Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Sediul social si punctul/punctele de lucru sa fie situate in teritoriul GAL;
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Solicitantul nu este în stare de insolvență sau incapacitate de plată
Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura menţinerea investiţiei pe o perioada de
minim 3 ani de la data ultimei plăţi
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzut în
măsură.
 Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/
județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General
8. Criterii de selecţie
 Principiul depunerii proiectului în parteneriat;
 Principiul depunerii proiectelor ce promovează inovarea;
 Principiul depunerii proiectelor ce respectă condiţiile de mediu;
 Principiul numărului de locuri de muncă nou create;
 Principiul lanțului alimentar scurt pentru investițiile de modernizare /inființare de
tărguri săptămănale ( atragerea beneficiarilor măsurilor M1/2A, M2/2B și M3/3A să-și
vândă produsele în cadrul târgului).
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
În stabilirea valorii sprijinului financiar acordat fiecărui proiect s-a avut în vedere
raportul ce trebuie respectat între sectorul public şi privat din totalul alocaţiei bugetare
al SDL 2014-2020 GAL Colinele Tutovei.
 Valoarea sprijinului financiar pe proiect: minim 5000 euro și max. 50.000 de euro pentru
investiţii realizate în infrastructura educaţională (grupuri sanitare în unităţile de
învăţămănt); sisteme de iluminat public inovativ, cu panouri solare, fotovoltaice cu
consum redus de energie; cadastrul general.
 Valoarea sprijinului financiar pe proiect: minim 5000 euro și max. 50.000 de euro pentru
investiţii realizate în infrastructură socială - centru vocațional;
 Valoarea sprijinului financiar pe proiect,minim 5000 euro și max. 80.000 de euro pentru
investiţii în modernizarea/înfiinţarea de târguri saptămânale;
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi
ONG-uri care sunt negeneratoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit 90%.
10. Indicatori de monitorizare
 Populaţia netă care beneficiază de servicii/infrastructurii îmbunătăţite: 54.645
locuitori. Categoriile de beneficiari direcţi din teritoriul GAL sunt: comunele şi
asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare, ONG-uri cu sediul/punct
de lucru pe teritoriul GAL, beneficiari indirecţi (persoane de vârstă şcolară, persoane
adulte ce se încadrează în categoria persoanelor dezavantajate, agenţi economici care
desfăşoară un act de comerţ).
TOTAL investiție = 1.130.001,45 euro
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Denumirea măsurii– Dezvoltarea socială, cultural-turistică a comunităţilor
Codul Măsurii–M8/6.B
x
x Servicii
Tipul măsurii –
Investiții
Sprijin forfetar
Tipul măsurii - Investiţii
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Strategia de Dezvoltare Locală îşi propune valorificarea patrimoniului cultural şi istoric,
în vederea stopării procesului de distrugere ireversibilă a elementelor de patrimoniu la nivelul
teritoriului.
Pe baza documentelor întocmite în perioada de animare a teritoriului rezultă necesitatea
renovării așezămintelor sociale, culturale sau de altă natură (cămine culturale) degradate și
nefuncţionale de la nivelul unităţilor teritorial administrative.
La nivelul parteneriatului sunt două asociatii care promovează cultura şi tradiţiile
româneşti, dar şi a minorităţii rome: Asociatia Muguraş Săuceştean şi Asociaţia Romilor
Creştini"Adevărul și Viață". Această măsură permite realizarea unor investiţii care să pună în
valoare cultura şi tradiţiile româneşti şi ale minorităţii rome.
În perioada de animare a teritoriului din materialele întocmite rezultă că pe teritoriul
GAL-ului există obiective culturale de inters local, cum ar fi: casa memorială a sculptorului
George Apostu şi casa memorială a profesorului Ion Ionescu de la Brad care se află într-o stare
avansată de degradare. Măsura permite realizarea unor lucrări de conservare și restaurare, a
obiectivelor culturale şi/sau de patrimoniu din teritoriu.
Pentru ca toate aceste valori să poată fi cunoscute la nivelul GAL-ului se va organiza un
centru de informare turistică.
Considerăm că această măsură răspunde obiectivului transversal de inovare, pentru că
toate investiţiile propuse prin măsură, conduc la dezvoltarea unei activităţi economice noi în
sfera serviciilor turistice, activitate ce va aduce beneficii întregului teritoriu.
Vor fi sprijinite financiar următoarele tipuri de investiţii:
 investiţii ce promovează şi pun în valoare cultura şi tradiţiile româneşti;
 Investiţii asociate privind conservarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural al
comunităţii rome;
 refacerea, modernizarea şi dotarea casei memoriale a sculptorului George Apostu şi a
casei memoriale a profesorului Ion Ionescu de la Brad, transformarea lor în muzee
tematice ce pot găzdui biblioteci de specialitate, colecţii de artă, evenimente
culturale;
 Investiţii într-un centru de informare turisică, prin care se va mediatiza şi promova
potenţialul zonei GAL Colinele Tutovei din punct de vedere turistic.
Obiective de dezvoltare rurală conf. Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4 (b,c)
 Art.4(c) „Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi
comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.”
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Obiective specific al măsurii
 Crearea şi meţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
 Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală;
 Protejarea eficientă a mediului prin folosirea de materiale şi soluţii inovative pentru
realizarea investiţiilor, în vederea reducerii consumului de energie.
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzutela art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013:
 P6 –"Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale."
 P1 - "Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, silvicultură și
zonele rurale."
Măsura corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr.1305/2013 Titlul III
 Art. 20 "Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zona rurală"
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6B prevăzutela art.5,Reg. (UE)
nr.1305/2013– „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013
 Măsura răspunde obiectivului transversal de inovare, dezvoltând un sector nou în zonă,
(turismul cultural) la fel ca majoritatea măsurilor din strategie.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Măsura M8/6B „Dezvoltarea socială, cultural-turistică a comunităţilor” este
complementara cu măsurile M1/2A " Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor
agricole prin creşterea competivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi
a calităţii produselor obţinute", M2/2B"Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole,
prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri", M3/3A" Dezvoltarea de structuri asociative în
agricultură ", prin faptul că beneficiarii măsurilor mai sus amintite por fi si beneficiarii
indirecți ai măsurii M8/6B.
Sinergia cu alte măsuri din SDL
Măsura răspunde obiectivului transversal de inovare, investiţiile propuse dezvoltă
activităţi economice noi în sfera serviciilor turistice, obiectiv comun cu cele două măsuri
M7/6B „Dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică plasată sub
responsabilitatea comunităţii” şi M4/3A"Acces la implementarea schemelor de calitate
naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale".






2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura asigură sprijin pentru obiectivele necuprinse în categoria A și B a monumentelor
istorice.
Conservarea și valorificarea acestor obiective duce la dezvoltarea localității dar și la
creșterea nivelului de trai a populației.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
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Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune
de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
Ghid
privind
incompatibilitățile
și
conflictele
de
interese
(sursă:
https://www.integritate.eu/Home.aspx).
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările aplicabile;
Reg.(CE) nr. 1435/2003
Reg. (UE) nr. 1303/2013
Reg. (UE) nr. 1305/2013
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup tintă)
 Beneficiari direcţi
o Autorități publice locale;
o Societăți și intreprinderi private;
o ONG;
o Așezăminte culturale și instituții de cult;
o GAL Colinele Tutovei în cazul în care nici un alt solicitant nu şi-a manifestat
interesul pentru investiţii adresate minorităţilor.
 Beneficiari indirecţi
o Beneficiarii masurilor M1/2A, M2/2B, M3/3A;
o Populația zonei GAL Colinele Tutovei
o Turiști
5. Tip de sprijin
 Este stabilit în concordanţă cu prevederile art.67 al Reg.(UE) nr. 1303/2013 sub
formă de rambursare a costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a 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/cheltuieli eligibile şi neeligibile
Acţiuni eligibile/ cheltuieli eligibile:
o Extinderea şi/sau modernizarea, dotarea investițiilor;
o Achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi;
o Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe,
drepturi de autor, marci.
o Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului potrivit art. 45 din Reg (UE) nr.
1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
Acţiuni neeligibile/ cheltuieli neeligibile
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o
o

Cheltuieli cu capitalul de lucru;
Achiziţia de terenuri;

7. Condiţii de eligibilitate
Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin pe
această măsură sunt:
 Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Sediul social și punctul/punctele de lucru să fie situate în teritoriul GAL;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate e plată
 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura menţinerea investiţiei pe o perioada de
minim 3 ani de la data ultimei plăţi;
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzut în
măsură.
 Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea acesteia.
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/
județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii
 În cazul în care se sprijină restaurarea monumentelor clasate în grupa valorică A
(monumente istorice de valoare națională și universală) sau obiectivelor culturale de
interes local, trebuie prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură care să
ateste încadrarea acestora în aceste categorii;
 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B în circuitul turistic, la
finalizarea acesteia.
8. Criterii de selecţie
 Principiul depunerii proiectului în parteneriat;
 Principiul depunerii proiectelor ce promovează inovarea;
 Principiul depunerii proiectelor ce respectă condiţiile de mediu;
 Principiul promovării produselor rezultate în fermele ce au beneficiat de finanțare pe
măsurile M1/2A, M2/2B și M3/3A din SDL;
 Principiul numărului de locuri de muncă nou create.
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
În stabilirea valorii sprijinului financiar s-a avut în vedere raportul ce trebuie
respectat între sectorul public şi privat din totalul alocaţiei bugetare al SDL 2014-2020
GAL colinele Tutovei.
Valoarea sprijinului financiar pe proiect este de minim 5.000 euro.
Valoarea maximă este în funcţie de tipul investiţiei:
 Maxim 10.000 euro pentru investiţii ce promovează şi pun în valoare cultura şi
tradiţiile româneşti; investiţii asociate privind conservarea şi îmbogăţirea
patrimoniului cultural al comunităţii rome; Investiţii într-un centru de informare
turistică, prin care se va mediatiza şi promova potenţialul zonei GAL Colinele Tutovei
din punct de vedere turistic.
 Maxim 50.000 euro pentru investiţii asociate cu refacerea, modernizarea şi dotarea
casei memoriale a sculptorului George Apostu şi a casei memoriale a profesorului Ion
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Ionescu de la Brad, transformarea lor în muzee tematice ce pot găzdui biblioteci de
specialitate, colecţii de artă, evenimente culturale;
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi
ONG-uri care sunt negeneratoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit
90%.
10. Indicatori de monitorizare
 Populaţia netă a teritoriului GAL -54.645 locuitori. Categoriile de beneficiari direcţi
din teritoriul GAL sunt: autorități publice locale, societăți și intreprinderi private,
ONG, așezăminte culturale și instituții de cult, beneficiari indirecţi –turisti.
TOTAL investiție = 80.000 euro
Fișa măsurii
Denumirea măsurii– Investiţii în infrastructura în broadband şi acces la internet
Codul Măsurii–M9/6C
X
Tipul măsurii –
X Investiții
Servicii
Sprijin forfetar
Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Analizând Lista zonelor fără acces la internet disponibilă pe pagina de internet a MADR se
constată că pe teritoriul GAL Colinele Tutovei beneficiază de acest serviciu 53% din populaţie.
La nivelul teritoriului GAL Colinele Tutovei 9 comunităţi (Coloneşti, Dămeneşti,
Filipeni, Izvoru Berheciului, Roşiori, Secuieni, Stănişeşti, Traian, Vale Ursului) nu au reţea de
acces şi nici de distribuţie în infrastructura în broadband .
Având în vedere faptul că răspândirea beneficiilor internetului cu viteză mare depinde
tot mai mult de disponibilitatea lui, utilizarea sporită a serviciilor de comunicaţii în
broadband de către cetăţeni şi agenţi economici este obiectivul major al strategiei.
Esenţa conceptului de comunicaţii în broadband , poate fi înţeleasă doar dacă aceasta
este interpretată ca un set de oportunităţi tehnologice ce permit transmiterea rapidă a unui
volum mare de date, astfel încât să se asigure accesul la o gamă largă de servicii digitale.
Vor fi sprijinite financiar următoarele tipuri de investiţii:
 investiţii ce asigură accesul la servicii broadband;
Obiectiv de dezvoltare rurală conf. Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4
 Art4(c) "Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunicaţiilor
rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. "
Obiectiv specific al măsurii
 Îmbunătățirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie.
Măsura contribuie la prioritatea/priorităţi prevăzutela art.5,Reg. (UE) nr.1305/2013:
 P6–"Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale."
 P1 - "Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, silvicultură și
zonele rurale."
Măsura corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr.1305/2013, Titlul III
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Art 20 "Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zona rurală"
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6C prevăzut la art.5,Reg. (UE)
nr.1305/2013-"Sporirea accesibilităţii, a utilizării tehnologiilor informatice şi comunicaţiilor
(TIC) în zonele rurale".
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013
 Măsura răspunde obiectivului transversal de inovare, dezvoltând un sector nou în multe
comunităţi din GAL, (internet în bandă largă) la fel ca majoritatea măsurilor din strategie.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Măsura
M9/6C este complementară cu măsurile M5/4A "Investiţii care vizează
reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate" şi M8/6B "Dezvoltarea
socială, cultural turistică a comunităţilor" prin faptul că beneficiarii măsurilor mai sus
amintite por fi si beneficiarii indirecți ai măsurii M9/6C .
Sinergia cu alte măsuri din SDL
Măsura răspunde obiectivului transversal de inovare.
Valoarea adăugată a măsurii
 Atragerea investiţiilor în zonă;
 Crearea de locuri de muncă;
 Acces la serviciile publice.
2. Trimitere la alte acte legislative
 Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de
comunicații electronice, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea
costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.
559 din data de 25 iulie 2016;
 HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29
decembrie 2016.
 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
 Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Agenda
Digitală pentru România 2020
 Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea
rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.
3. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup tintă)
 Beneficiari direcţi
o Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specific
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o Agenții economici care se încadrează în categorie întreprinderilor mici și mijlocii (IMM)
conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să
activeze în domeniul TIC
o GAL – în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun
proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației
specifice, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.
 Beneficiari indirecţi
o Populația zonei GAL Colinele Tutovei
4. Tip de sprijin
 Este stabilit în concordanţă cu prevederile art.67 al Reg.(UE) nr. 1303/2013 sub formă
de rambursare a costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a 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.
 Respectă prevederile Reg.(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va
depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
5. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile/cheltuieli eligibile şi neeligibile
 Acţiuni eligibile/ cheltuieli eligibile:
a) Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:
i. Crearea unei infrastructure de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last
mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă
ii. Modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial,
inadecvată (care prezintă calitatea scăzută, capacitatea scăzută, siguranță scăzută
sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor
broadband.
iii. Investițiile aferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea
asigurării unei conexiuni adecvate la o rețea magistrală (backbone network).
b)
Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care pe
lângă acțiunile de la pct. a, i) și ii) presupune și:
i. Crearea unei infrastructure de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în
care aceasta nu există, de la punctual de inserție în rețeaua magistrală de care
capacitate (backbone network) până la punctual local de acces în bandă largă
(PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;
ii. Investițiile aferente creării unei infrastructure de distribuție (backhaul-network) în
vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network)
și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.

-

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:
Lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de
la punctele locale de acces în banda largă (PLABL) la utilizatorul final;
Realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
Finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în
funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizatii, conducte, piloni, stații la sol etc.);
Finanțarea sistemelor de software necesare;

Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

58

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”

-

Instalarea elementelor de reșea și a facilităților asociate acestora e.g: switch local digital,
routere, puncte de prezență etc.



Acţiuni neeligibile/ cheltuieli neeligibile
o Cheltuieli cu capitalul de lucru;
o Achiziţia de terenuri;
o Impozite şi taxe fiscale;
o Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
o Comisioane bancare, costurile garanţiilor, cheltuieli de înfiinţare şi cheltuieli similare;
o Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate);
o TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv
suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele scutite de plata impozitului,
conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
o Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice/
proiectului tehnic, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
o Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
6. Condiţii de eligibilitate
Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin pe
această măsură sunt:
 Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Sediul social sau punctul/punctele de lucru şi activitatea pentru care se solicită sprijinul
trebuie sa fie situate in teritoriul GAL Colinele Tutovei.
 Solicitantul nu este în stare de insolvență sau incapacitate de plată
 Reţeaua de comunicaţii electronice va fi realiza numai în localităţile în care nu există o
reţea de comunicaţii electronice care să asigure viteza de transfer "best effort" de minim
30Mbps.
 Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
investiţiei;
 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura menţinerea investiţiei pe o perioada de
minim 3 ani de la data ultimei plăţi
 Viteza de transfer obligatorie asigurată prin proiect a conexiunii la internet în bandă largă
este de cel puțin 30 Mbps, pentru orice tip de beneficiar țintă.
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/
județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii:
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General
 Solicitantul are obligația de a obține de la INSCC avizul asupra documentației tehnice
aferente cererii de finanțare
7. Criterii de selecţie
 Principiul depunerii proiectelor ce promovează inovarea;
 Principiul depunerii proiectelor ce respect condiţiile de mediu;
 Principiul angajament prin care proiectul va deservi proiectele finanțate prin SDL cu
impact major asupra populației (centru de informare turistică M8/6B, Natura 2000M5/4A);
 Principiul numărului de locuri de muncă nou create;
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Creerea unui loc de muncă pentru fiecare 20.000 euro investiţi.
8. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
În stabilirea valorii sprijinului financiar s-a avut în vedere raportul ce trebuie respectat între
sectorul public şi privat din totalul alocaţiei bugetare al SDL 2014-2020 GAL colinele Tutovei.
Valoarea sprijinului financiar pe proiect este de minim 5.000 euro max. 30.000 de euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul
cheltuielilor eligibile
9. Indicatori de monitorizare
 3500 locuitori beneficiari ai serviciului din comunele care nu dispun de acest serviciu;
 un loc de muncă.
 numărul e gospodării din spațul rural
TOTAL investiție = 30.000 euro
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