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Denumirea măsurii – Sprijin pentru investiţii agricole
CODUL Măsurii- Măsura 21/ 2B
Tipul măsurii:

□ INVESTIȚII
□
SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Opţiunea unanimă a populaţiei şi a partenerilor GAL este de susţinere a activităţilor
agricole. Majoritatea parcului de mașini și utilaje agricole nu este performant și nu este
eficient din cauza uzurilor, poluează mediul. (W)
Suprafețele agricole extinse (S) necesită un parc de mașini și utilaje agricole performante.
Prezența zonei Natura 2000 necesită susținerea unei agriculturi compatibile cu aceste
cerințe. (O)
Pentru stoparea migrării forţei de muncă din agricultură sunt necesare investiţii în
agricultură. (T)
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală :
Această măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr.
1305/2013, art. 4. :
• (a) favorizarea competitivității agriculturii;
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
• Eficientizarea agriculturii prin dotarea parcului de mașini și utilaje agricole
performante ținând cont de existența zonei Natura 2000;
• Promovarea reutilizării deșeurilor și reziduurilor agricole în scopul eficientizării
agriculturii și combaterea schimbărilor climatice;
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013:
P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile
a pădurilor.
corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatațiilor și a
întreprinderilor din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (asimilat articolului din Titlul III: Sprijinul
pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Măsura

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a
unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor, prevăzute
la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Caracterul inovativ al măsurii constă în posibilitatea ca pe lângă înfiinţarea şi dezvoltarea
activităţilor de producţie ale fermei, să fie vizată şi activitatea de valorificare şi
comercializare a produselor prin investiții în marketing. Măsura vizează încurajarea şi
susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru dezvoltarea activităţilor agricole
în oraşul/comunele din teritoriul GAL. Introducerea în agricultura teritoriului a unor
echipamente, utilaje şi tehnologii agricole moderne, performante, reprezintă un caracter
inovativ al măsurii. Un alt element îl constituie eficientizarea utilizării apei în agricultură
și a energiei regenerabile în sectorul agricol.
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Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu măsurile:
Măsura M61/6B ”Îmbunătățirea calității vieții rurale” – prin intermediul beneficiarilor
indirecți care pot fi beneficiari direcți ai acestei măsuri.
Măsura M63/6C ”Infrastructură de bandă largă în spațiul rural” - Beneficiarii direcţi ai
măsurii M21/2B pot fi beneficiari indirecţi ai măsurii M63/6C, deoarece investiţiile în
infrastructura de broadband ajută la promovarea mai uşoară a întreprinderilor.
Măsura M11/1C ”Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe” - Beneficiarii direcţi ai
măsurii M21/2B pot fi persoane instruite în cadrul măsurii M11/1C, astfel devenind
beneficiari indirecţi ai acelei măsuri.
Măsura M65/6A ”Sprijin pentru investiții neagricole”, Măsura M66/6A ”Dezvoltarea
întreprinderilor neagricole” - Beneficiarul direct al acestei măsuri devine beneficiarul
indirect al celor două măsuri, prin posibilitatea comercializării produselor proprii către
beneficiarii direcți ai măsurilor M65/6A şi M66/6A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura este în relație de sinergie cu măsura M22/2A
”Dezvoltarea agriculturii”, relație prin care se îndeplinesc prioritatea P2 Creşterea
viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la stimularea agriculturii ca principală activitate economică din
teritoriul GAL, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how și păstrarea și
crearea de noi locuri de muncă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare;
Reg. (UE) nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare;
Recomandarea CE 2003/361 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor
mici și mijlocii;
Regulamentul (CE) 867/2009 de modificare și corectare a Regulamentului (CE) 1242/2008
de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;
Legislație Națională
Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și
celor forestiere;
Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul
de viață al populației;
OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările
ulterioare;
Legea 31/1990 - republicată privind societățile comerciale;
Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: Entități private înregistrate cu sediul social (inclusiv punct de lucru) în
teritoriul GAL (comune şi oraş):
Întreprinderi individuale din spaţiul LEADER Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni;
Întreprinderi familiale din spaţiul LEADER Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni;
Persoane fizice autorizate din spaţiul LEADER Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni;
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Microentități, Întreprinderi mici din spaţiul LEADER Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni.
Beneficiari indirecți (grup țintă): Locuitorii din teritoriu și din zonă, Întreprinderi din
teritoriu, UAT-uri.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijinul va fi acordat sub formă forfetară astfel: 75% tranșa I iar apoi 25% tranşa a II-a cu
condiţia implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăşii 3 ani de implementare
şi cu condiţia ca 50% din valoarea totală a sprijinului trebuie utilizat pentru investiții și
acesta trebuie demonstrat la finalizarea proiectului.
Sprijinul va fi acordat în funcţie de dimensiunea economică a fermei astfel:
Dacă dimensiunea economică este între 4000-11999 SO se acordă 15000 euro;
Dacă dimensiunea economică este între 12000-50000 SO se acordă 40000 euro.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Sprijinul se alocă pe baza planului de afaceri şi a cheltuielilor propuse pentru
implementarea corectă a acesteia şi se pot realiza următoarele acţiuni eligibile:
• Înfiinţarea şi modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul
exploataţiei;
• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor;
• Înfiinţarea exploataţiilor apicole;
• Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice;
• Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale/legume/fructe;
• Înființare/modernizare de sere/solarii pentru legume;
• Construirea de centre de colectare a laptelui;
• Achiziție de elemente pentru protecţia mediului;
• Investiții privind marketingul, comercializarea şi valorificarea produselor proprii
(site-uri, rafturi de prezentare şi valorificare produse proprii, amenajare de spaţii
pentru prezentarea şi valorificarea produselor proprii, etc.)
• Achiziția de animale certificate.
Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.
•
•
•

Acțiuni neeligibile:
Achiziționarea de clădiri și terenuri;
Achiziţionarea de terenuri construite şi neconstruite;
Construcția și modernizarea locuinței și a sediilor sociale;

7. Condiții de eligibilitate
Solicitantul este eligibil dacă:
• Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL;
• Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică
de minim 4.000 SO (valoarea producţiei standard);
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
semnării deciziei de finanţare;
• Solicitantul trebuie să fie înregistrat la ONRC cu maximum 24 luni înaintea
depunerii cererii de finanţare;
• Înaintea solicitării celei de a doua tranşe de plată, beneficiarul trebuie să
demonstreze comercializarea producţiei proprii în valoare de minimum 20% din
valoarea primei tranşe de plată;
• În cazul creşterii animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu amenajări de
gestiune a gunoiului de grajd conform normelor de mediu.
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8. Criterii de selecție
Criterile de selecție vor fi în conformitate cu obiectivele identificate în SDL și în
conformitate cu specificul local al teritoriului. Prioritizarea se va face în funcție de
contribuția adusă la îndeplinirea indicatorilor și a obiectivelor propuse în SDL. Criteriile de
selecție sunt următoarele:
• Investiţii inovative;
• Proiectele tinerilor fermieri sub 40 de ani;
• Crearea de minim 1 loc muncă;
• Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice;
• Investiţii/elemente de protecţia mediului sau acţiuni "prietenoase cu mediul";
• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii
economice proprii dar şi pentru susţinerea celorlalte activităţi agricole din
comuna/oraş sau din UAT-uri limitrofe;
• Comercializarea a minimum 10% din producţie prin căile de comercializare
electronice proprii, dezvoltate prin proiect.
• Solicitantul va implementa Planul de Afaceri în maxim 24 luni.
Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul
Solicitantului pentru această Măsură, în apelurile de selecție aferente fiecărei sesiuni de
depunere de proiecte și în fișa de evaluare aferentă măsurii și vor respecta prevederile
art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților,
o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Numărul redus al întreprinderilor-agricole din zonă a ridicat ideea necesității ajustării și
finanțării acestei laturi ai economiei rurale. Astfel în cadrul acestei măsuri punem accent
pe finanțarea întreprinderilor agricole start-up.
Sprijinul va fi acordat sub formă forfetară astfel: 75% tranţa I iar apoi 25% tranşa a II-a cu
condiţia implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăşii 3 ani de implementare
şi cu condiţia ca 50% din valoarea totală a sprijinului trebuie utilizat pentru investiții și
acesta trebuie demonstrat la finalizarea proiectului.
Sprijinul va fi acordat în funcţie de dimensiunea economică a fermei astfel:
Dacă dimensiunea economică este între 4000- 7999 SO se acordă 15000 euro;
Dacă dimensiunea economică este între 8000-50000 SO se acordă 40000 euro.
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 3
Număr de locuri de muncă nou create: 2
Cheltuielile publice totale: 80.000 Euro ∗

∗

Cheltuielile publice totale se pot modifica în funcţie de sumele obţinute pe componenta B şi vor fi detaliate în
Ghidul Solicitantului.
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