
 

Denumirea măsurii 
Soluţii inovative pentru o agricultură/ industrie 

alimentară competitivă 

Codul măsurii M5/2A  

Tipul măsurii Investiţii 

 

Descrierea generală a 

măsurii 

 

Această măsură propune soluţii pentru susţinerea 

activităţilor agricole, prin abordarea unor direcţii inovative 

la nivel de GAL. 

 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Favorizarea competitivităţii agriculturii 

(conform art. 4 a) din Reg. UE 1305/2013 ) 

 

Obiectivul specific al 

măsurii 

 

• Îmbunătățirea performanțelor generale ale 

exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității 

activității agricole, a diversificării producției 

agricole și a calități produselor obținute; 

• Respectarea standardelor comunitare aplicabile 

tuturor tipurilor de investiții; 

• Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin 

procesarea produselor la nivelul fermei  

 

Contribuţia la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art. 5, Reg 

(UE) 1305/2013  

 

P2 Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii 

tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării 

durabile a pădurilor 

 

Măsura corespunde 

obiectivelor art. 17 

punctul 1, lit.  a, b din 

Titlul III: Sprijin pentru 

dezvoltare rurală, Reg. 

(UE) 1305/2013 

 

Art. 17 Investiţii în active fizice  

 

Măsura contribuie la 

Domeniul de intervenţie 

 

2A Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor 

exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi 

modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii 



2A, conform art. 5, Reg. 

(UE) 1305/2013 

participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a 

diversificării activităţilor agricole. 

 

Contribuţia la obiectivele 

transversale ale Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de „inovare” 

de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la ceva ce nu 

a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor fi încurajate 

proiectele inovatoare, care să utilizeze rezultate din aria 

cercetării pentru obținerea unor produse de calitate ridicată  

și/sau care să reducă costurile de producție. 

Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care să 

aibă un impact redus asupra mediului, a unor tehnologii care 

să valorifice materia primă anterior considerată inutilizabilă 

și tratată ca deșeu. 

 

Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

 

 M1/6B; M6/6B; M2/6B 

 

Sinergia cu alte măsuri din 

SDL 

 

 

 

Valoarea adăugată a 

măsurii 

 

Această măsură contribuie la: 

-Stimularea agriculturii ca principală activitate economică 

din teritoriul GAL; 

-Dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea de know-how; 

-Păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă; 

-Încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor 

asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau 

cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL; 

 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile 

activităţilor agricole prevăzute în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL; 

• Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1 din cadrul 

PNDR 2014-2020; 

• Reg (UE) 1303/2013; 

• Reg (UE) 1305/2013; 



• Reg (UE) 208/2014; 

• Reg (UE) 807/2014; 

 

Beneficiari 

direcţi/indirecţi (grup 

ţintă) 

 

Beneficiari direcţi: (beneficiari indirecţi la M2/6B, M1/6B, 

M6/6B) 

• Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL 

din categoria microintreprinderilor şi IMM; 

• Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor 

mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL; 

• Asociaţii de crescători de animale de pe teritoriul 

GAL; 

• Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

• Grupuri de producatori din teritoriul GAL. 

 

Beneficiari indirecţi: 

• Persoane fizice din categoria populaţiei active aflate 

în căutarea unui loc de muncă; 

• Producători agricoli individuali din teritoriu 

(beneficiari direcţi la M3/6A) 

 

Tip sprijin (conform art. 

67 al Reg UE 1303/2013 ) 

 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite 

efectiv de solicitant; 

• Plăţi în avans cu condiţia constituirii unei garanţii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din 

valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) şi 

art. 63 ale Reg. (UE) 1305/2013 

 

Tipuri de acţiuni eligibile 

şi neeligibile 

 

Acţiuni eligibile: 

• Înființarea sau modernizarea exploataţiilor 

pomicole, vegetale, zootehnice, a viței de vie și altor 

culturi perene 

• Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie 

din cadrul exploataţiei, a căilor de acces din cadrul 

fermei, inclusiv utilitați și racordări; 

• Investiții in înființatrea, extinderea și/sau 

modernizarea capacităților de stocare, condiționare, 

sortare, ambalare a producției vegetale; 

• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru 

înființarea sau modernizarea fermelor 

vegetale/pomicole/zootehnice; 

• Înființarea sau Modernizarea exploataţiilor apicole; 



• Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice; 

• Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare 

pentru cereale; 

• Construirea/modernizarea de centre de colectare a 

laptelui; 

• Achiziţia de  mijloace de transport frigorifice pentru 

carne/lapte/legume/fructe , alte produse agricole, 

etc. , inclusiv remorci și semiremorci specializate ; 

• Achiziţia unui abator mobil pentru 

bovine/porcine/ovine/caprine; 

• Construirea/modernizarea de unităţi de procesare 

pentru lapte/ carne/ legume/ fructe/cereale 

inclusiv investitii privind marketing-ul 

produselor(care pot fi realizate in cadrul exlpoatației 

proprii sau prin achiziționarea materiei prime de la 

terți în procent de maxim 30%); 

• Înființarea sau modernizarea unităţilor de procesare 

carne/lapte; 

• Construirea de spaţii de depozitare pentru 

legume/fructe; 

• Înfiinţarea/modernizarea de sere/ solarii pentru 

legume; 

• Investiții privind protecția mediului, astfel: 

a)Investiții în înființarea şi/sau modernizarea 

instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv 

facilități de stocare a apei la nivel de fermă;  

b)Investiţii pentru depozitarea / gestionarea 

adecvată a gunoiului de grajd; 

c)Investiţii în sisteme de gestionare a riscurilor prin 

care să se diminueze / prevină efectele produse de 

potențialele riscuri (sisteme antigrindină, sisteme de 

irigații, sisteme de avertizare în timp real, folii 

antiploaie); 

           d)Investiţii de realizarea de platforme betonate     

pentru dejecţii. 

Notă: Investițiile privind protecția mediului vor fi obligatoriu 

realizate împreună cu alte investiții prevăzute în cadrul 

acestei măsuri;  

Acţiuni neeligibile: 

• Achiziţionarea de utilaje sau echipamente second 
hand  

 

Condiţii de eligibilitate 

 

• Solicitantul să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili; 



 

 

 

 

 

 

 

• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în 

incapacitate de plată; 

• Solicitantul se angajează să asigure 

întretinerea/mentenanța investiției pe o perioada de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 

• Investiția să se încadreze în tipul de acțiuni 

prevăzute prin măsură; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER(GAL 

LSC); 

• Dimensiunea minimă a exploatației va fi de minim 

4000 SO. 

 

Criterii de selecţie 

 

Se va acorda punctaj pentru proiectele care: 

• Sunt derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la 

data depunerii proiectului;  

• Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte 

fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 

3 ani;  

• Prin activitatea propusă creează mai mult de un loc 

de muncă; 

• Au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole;  

• Nivelului de calificare în domeniul agricol al cel putin 

unui angajat sau al administratorului exploataţiei 

agricole;  

• Beneficiarii îşi desfăşoară activitatea şi se instalează 

pe teritoriul GAL.  

• Investițiile vizează producția ecologică 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

 

Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de   381.414,07  Euro. 

In cazul investițiilor care au echivalent in PNDR national Masura 4.1, sprijinul public 

nerambursabil: 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50% 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 

medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv) respectiv 70% în cazul fermelor având 

între 250.000 și 500.000 SO inclusiv, în cazul: 

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani (definit conform  
art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013) 



b) Investiții colective;  
c) Investiții care fac obiectul articolelor 28(agromediu și climă) și 29(agricultură 

ecologică) din R (UE) nr. 1305/2013). 
 

In cazul investițiilor care au echivalent in PNDR national Masura 4.2 :  

         Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile   

și se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în cazul Investițiilor 

colective (proiecte depuse de cooperative/societăți cooperative sau grupuri de 

producători). 

 

Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi  82.335 Euro/proiect. 

 

 

Indicatori de monitorizare 

 

• Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite: 11 

• Număr de locuri de muncă nou create:  2 

Notă: Locuri de muncă menţinute pe o perioada de minim 5 

ani dupa implementarea proiectelor 

 

 


