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Denumirea masurii:  Investitii in exploatatii agricole si in procesarea produselor agricole CODUL 
Masurii - M2/2A 
 Tipul masurii:  
X INVESTITII 
□ SERVICII  
□ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a iogicii de interventie a acesteia si a 
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL 

Din actiunile de animare,consultarea actorilor locali, grupurile de lucru, din actiunile de 
consultare a partenerilor si din analiza SWOT, reies o serie de nevoi pentru investitii in active 
fizice in agricultura si Tn sectorul de prelucrare a produselor alimentare, în scopul de a 
moderniza si îmbunatati productivitatea si competitivitatea. 
In cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre dotarea cu utilaje si 
echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiite privind 
adaptarea constructor agricole pentru respectarea standardelor comunitare si cresterea 
competitivitatii exploatatii lor agricole. 
Majoritatea exploatatiilor agricole din zona montana este reprezentata de ferme familiale de 
tip mixt (vegetal si animal), iar activitatea productiva se îmbina cu viata familiala. Sprijinul 
poate viza atat dotari tehnice, de procesare la nivelul fermei,asociatiei, cat si diversificarea 
activitatilor din cadrul exploatatiilor si facilitarea accesului la pietele locale. 
Totodata, sprijinul acordat prin intermediul masurii va viza crearea si sau modernizarea retelelor 
locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare a produselor din 
zona montana; construirea si/sau dotarea de unitati de procesare pentru lapte /came /legume 
/fructe /miere/cereale din teritoriul GAL Valea Ampoiului-Valea Muresului. Pentru 
producatorii mai mici, accentul va fi pus pe stimularea asocierii si accesarea sprijinului pentru 
investitii colective in interesul membrilor, in timp ce pentru marii actori este nevoie de 
investitii in modernizare si in conformitatea cu noile cerinte UE. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurala:   Favorizarea competitivitatii agriculturii, revazut in Reg. 
(UE) nr. 1305/2013,la art. 4. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: 
Cresterea viabilitatii, modernizarea si restructurarea exploatatiilor agricole, in special a celor 
de dimensiuni mici si mijlocii, dezvoltarea sectorului de procesare, consolidarea pozitiei pe 
piata a producatorilor agricoli; 
Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea 
incurajarii fenomenului de asociere. 
Adaptarea la cerintele pietei, a prelucrarii si comercializarii produselor agricole, în functie 
de resursele locale, si explorarea de noi oportunitati de piata de desfacere. 

Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: 

P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura în 
toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 
padurilor;  
Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 



 

Masura Contribuie la Domeniul de intervene: 

Dl 2A Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor și facilitarea 

restructurarii și modernizarii fermelor, în special în vederea cresșterii participarii 

și orientarii catre piața, cat și a diversificarii agricole 

Sprijinul acordat aceasta masura vizeaza investitii care sa conduca la cresterea 
nivelutui de dotare tehnica al exploatatiilor cu potential in implementarea 
proiectelor de investitii viabile, care sa asigure continuarea procesului de 
modernizare al exploatatiilor agricole prin modernizarea constructor fermei, 
echipamentelor si utilajelor tehnice, adoptarea standardelor comunitare, scaderea 
consumului de energie si care sa vizeze diversificarea productiei agricole pentru a 
imbunatati viabilitatea economica a exploatatiei agricole. Sprijinul acordat prin 
aceasta masura va contribui la crearea de noi unitati de procesare a produselor agricote 
locale (lapte /came/ miere), inclusiv a celor de procesare a fructelor/ciupercilor si 
promovarea lanturilor scurte de aprovizionare.  
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare 

și protecția mediului 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii in UAT prin activitatile 
economice. Toate investitiile realizate Tn cadrul acestei masuri vor fi din categoria 
celor ,,prietenoase cu mediul". 

Mediu si clima 

In cadrul acestei masuri se vor incuraja investitiile ce vizeaza eficientizarea/ 
economisirea consumului de apa, prelucrarea deseurilor, a reziduurilor precum si 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac in agricultura. 
Investitiile in industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului 
prin incurajarea de noi metode de pastrare a productiei agroalimentare, pentru 
cresterea sigurantei alimentare, produse adaptate mai bine cerintelor pietei, metode 
de utilizare a deseurilor si de epurare a apei pentru protejarea mediului. 

Inovare 

Sprijinul pentru realizarea de investitii in active fizice inovative in domeniul 
productiei agricole, a procesarii va ameliora performanta economica a exploatatiilor, 
si va conduce la obtinerea de produse procesate cu inalta valoare. 

  Complementaritatea cu alte masuri din SDL: Masura este complementara 
cu: M6/3A "Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative" 
prin faptul ca vizeaza aceeasi categorie de beneficiari prin sprijinul in dezvoltare de 
asociatii sau cooperative (entitati asociative). Aceste forme asociative din domeniul 
agricol constitute in cadrul masurii enuntate mai sus vor avea prioritate ca 
beneficiari directi in cadrul Masurii Investitii in exploatatii agricole si in procesarea 
produselor agricole. 

 Sinergia cu alte masuri din SDL: Aceasta Masura este in sinergie cu urmatoarea 
masura propuse in cadrul SDL : M6/1B "Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de 
structuri asociative" prin faptul ca isi propune sprijinirea micilor initiative 
private, agricole. 
2. Valoarea adaugata a masurii Masura contribuie la: 
- stimularea agriculturii ca principală activitate economica din teritoriul GAL 
- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how; 
- pastrarea si creearea de noi locuri de munca; 



 

- Încurajarea parteneriatetor prin sustinerea formelor asociative (asociatii de crescatori de 
animale si/sau cooperative agricote, grupuri de producatori) care isi au sediul in teritoriul GAL.. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislatia UE : R (UE) Nr. 1303/2013 ; R (UE) Nr. 1307/2013 ; Recomandarea 2003/361 /CE din 6 
mai 2003 ; R (UE) nr. 1242/2008 ; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; 
Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 ;  
Legislație natională (cu completarite si modificarile ulterioare) 
Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005 ; Ordonanta Guvernului nr. 
37/2005 ; Ordinul nr. 119/2014 ; Ordinul 10/2008 ; Ordinul 111/2008 ;Ordin 57 din 2010; 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta): 

Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; intreprinderi; 
Cooperative (cooperativele  agricole  si societatile  cooperative  agricole), grupuri   de 
producatori, constitute in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele 
membrilor; 
Asociatiile constituite in baza Fisei Masurii M6/3A"Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de 
structuri asociative" 
Beneficiarii indirecți: 

Populatia locală 
Producatori agricoli individuali din teritoriu 
Intreprinderi, societati comerciale de pe teritoriul GAL si nu numai. 

5. Tip de sprijin 

S-a stabilit in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant pentru proiectele de 
modemizare/dezvoltare a intreprinderilor mici/micro-intreprinderilor existente 
Plati in avans, cu  conditia constituirii unei garantii echivalente   corespunzatoare procentului de 
100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr. 
1305/2013. 
Costurile generate ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad  construcții - montaj si in timita a 5% 
pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple. 
Costurile generale ocazionate de proiect   vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor 
respecta prevederile art. 45 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordant! cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala - LEADER si obiectivele 
si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala.  
Prin aceasta masura se vor finanta exclusiv proiectele de investitii  realizate in teritoriul GAL 
VA-VM astfel ; 
- Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale; 

Extinderea si/sau modernizarea capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a 
productiei vegetale 

- Achizitionarea de utilaje agricole moderne pentru fermelor vegetale 
- Modernizarea spatiilor tehnologice sau de productie din cadrul exploatatiei 
- Înfiintare si sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari 
- Modernizarea exploatatiilor apicole 



 

- Investitii in infiintarea, extinderea si sau modernizarea fermelor  zootehnice, inclusive 
tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor 
deveni   obtigatorii   exploatatii   in   viitorul   apropiat,   si   cele   pentru   depozitarea/ 
gestionarea  adecvata pentru a gunoiutui de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs 
de aplicare 

- Infiintarea/dotarea de centre de colectare a laptelui 
- Achizitia de masini de transport frigorifice pentru carne/lapte, 
- Achizitia de tancuri de racire, mulgatori mobile 
- Achizitia de abator mobit pentru bovine/porcine/ovine/caprine 
- Construirea si/sau dotarea de unitati de procesare pentru    lapte /came 

/legume/fructe /miere/ciuperci/cereal 
- Achizitia de utilajelor si echipamentelor tehnologice (sub forma de module)pentru 

procesare lapte/carne 
- Crearea si sau  modernizarea retelelor locale de colectare,  receptie,  depozitare, 

conditionare, sortare si ambalare . 
- Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe 
- Infiintare/modemizare de sere/solarii pentru legume 
- Construirea si/sau dotarea de stani pentru ovine si caprine 
- Construirea si/sau dotarea de Centre de achizitii animale: bovine si sau ovine; 
- Instalatii de tratare a apelor rezidualein procesul de prelucrare si comercializare 
- Cheltuieli generate de investitiile Tn active necorporale : infiintarea unui site – pentru  

promovarea si comercializarea propriilor produse;etichetarea {crearea conceptului); 
    creare marca in regi strata/brand 
Neeligibile  

- Achizitia de cladiri;  
- Constructia si modernizarea locuintei; 
- Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plată, animale, plante 
anuale si plantarea acestora din urma; 
-  Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt 
de productie  (inclusiv cheltuielile cu  achizitionarea  materialului  saditor si ucrarile 
aferente infiintarii acestor culturii); Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole;  
-  Cheltuielile cu achizitia de cap tractor. Productia de biocombustibili si peleti; Investitiile 
pentru unitati de ecarisaj  
-  Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente "second hand" 

7. Conditii de eligibilitate 

- Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL. 
- Investitia realizata demonstraza utilitate si  creaza plus valoare nu numai  pentru 
exploatatia solicitantului ci si pentru UAT-ul de resedinta 
- Investitiile in centre de colectare se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT din 
teritoriul GAL 
- Sunt eligibile exploatatiile agricole cu dimensiunea economics de peste 4.000 € SO, prin 
intermediul formelor asociative, sprijinul poate fi accesat de toate exploatatiile agricole, 
chiar daca acestea au o dimensiune economica sub 4.000 € SO 

8. Criterii de selectie 

Principiul asocierii in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori 



- Principiul dimensiunii exploatatiei (SO) 
- Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice  
- Principiul lanturilor alimentare integrate 
- Contribuie la obiectivele transversale: inovare si protectia mediului Criteriile de selectie  vor 
fi detaliate  in  Ghidul  Solicitantului  si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 
1305/2013 in ceea ce priveste tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a 
resurselor financiare si directionarea masurilor in conformitate cu prioritatile Uniunii in 
materie de dezvoltare rurala. 
        9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsa între 5000 Euro si 50.000 Euro Fonduri 
nerambursabile..  
Rata sprijinului nerambursabil poate fi de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 
putea depăși 200 000 euro/proiect. 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora suplimentar astfel: 

Intensitatea se va majora cu 20 puncte procentuale (pp) suplimentare, dar rata sprijinului 
combinat nu poate depăși 90% pt fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 SO) și 70% 
pt fermele având între 250.000 - 500.000 SO pentru sectorul vegetal și între 250.000 și 
1.000.000 SO pentru sectorul zootehnic, în cazul: 

 Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data 
depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R 1305/2013 sau cei 
care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 
1305 

 Proiectelor integrate 

 Operațiunilor sprijinite prin PEI 

 Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și art. 29 din R nr. 1305/201 

 Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 
specifice, menționate la art. 32 R nr. 1305/2013. 

In cazul combinării IF cu grant, va fi respectată rata maximă a intensităţii sprijinului 
aplicabilă proiectului/beneficiarului ȋn cauză conform PNDR prin deducerea echivalentului 
subvenţie brută (ESB) aferent creditului din valoarea grantului. 
Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 50% pentru procesarea produselor 
achiziționate de la terți conform anexei II la R 1305/2013. 
         10. lndicatori de monitorizare 

-Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti 5-6 
exploatatii; -Cheltuieli publice;  322.212,59 euro;  
-Locuri de munca:  3 
 

- Operatiuni de asociere sprijinite in cadrul masurii: 1 
 


