Denumirea măsurii

Investiții în active fizice agricole

Codul măsurii

Măsura M6/ 2A

Tipul măsurii

 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
Obiectul sprijinului este cea de dezvoltarea agriculturii rurale prin achiziția,
modernizarea și/sau extinderea exploatațiilor agricole. Această măsura face parte din
sfera operaţiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici,
asociaţii de crescători de animale sau cooperative care desfăşoară activităţi economice
generatoare de profit, necesitând sprijin pentru dezvoltare, dar asigurând totodată
posibilitatea păstrării şi creării de locuri de muncă din teritoriul.
Scopul sprijinului este acordarea unor ajutoare financiare agricultorilor pentru a putea
investi în achiziția/modernizarea propriilor exploatații agricole, astfel diversificând-se
economia rurală din teritoriu prin creșterea numărului de activități agricole. De
asemenea, sprijinul vizează și stimularea dezvoltării capacității structurilor asociative
care deservesc o populație mai mare decât exploatațiile îndividuale.
1.1 Justificare. Corelare cu Teritoriul acoperit de GAL Someș-Nadăș prezintă o
analiza SWOT
subdezvoltare în ceea ce privește sectorul agricol. Doar
3,77% dintre unitățile economice aferente teritoriului se
regăsesc în agricultură, silvicultură și pescuit ca domeniu
de activitate. Nevoia de a potența această parte a
economiei din teritoriu reiese și din numărul mare de
exploatații agricole fără personalitate juridică,
comparativ cu cele care au personalitate juridică: 9,652
persoane în exploatațiile fără personalitate juridică, și 98
de persoane în exploatațiile cu personalitate juridică.
Sprijinul prin stimularea acestor exploatații de a deveni
microîntreprinderi care să contribuie la economia din
teritoriul GAL Someș-Nadăș se evidențiază și din suprafața
mare a exploatațiilor agricole (22136,05 Ha) care va
deservi întreaga paletă de activități agricole. Așadar,
nevoia de a interveni și stimula activitățile economice în
sectorul agricol reprezintă mai mult decât un obiectiv
pentru creșterea competitivității micilor fermieri și
totodată, pentru a crește nivelul calității vieții în teritoriul
GAL Someș-Nadăș.
1.2. Obiectivul de
a) favorizarea competitivității în agricultură;
dezvoltare rurală al Reg.
(UE) 1305/2013
1.3.Obiectivul specific
O1. Creșterea competitivității microîntreprinderilor
local al măsurii
agricole și non-agricole și dezvoltarea spiritului asociativ
în teritoriul GAL Someș-Nadăș
1.4. Contribuție la
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității
prioritatea/prioritățile
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și

prevăzute la art.5,
Reg.(UE) nr.1305/2013

promovarea tehnologiilor agricole
gestionării durabile a pădurilor.

inovatoare

și

a

1.5. Măsura corespunde
Articolul17 - Investiții în active fizice, alin. 1, lit. a,
obiectivelor art. 17 din
b
Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6. Contribuția la
2A: îmbunătățirea performanței economice a tuturor
domeniile de intervenție
exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și
modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii
participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a
diversificării activităților agricole;
1.7. Contribuția la
Măsura contribuie la obiectivele transversale precum
obiectivele transversale ale
inovarea și protecția mediului, sprijinul va fi acordat
Reg.(UE) 1305/2013
pentru utilizarea de tehnologii care nu au impact negativ
major asupra mediului înconjurător. De asemenea, vor fi
stimulate acțiuni
1.8. Complementaritate cu
Din prisma beneficiarilor direcți și indirecți, Măsura
alte măsuri din SDL
M5/6A este complementară cu următoarele măsuri:
M4/3A Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL
Someș-Nadăș;
M5/6A Sprijin pentru înființarea de activități
neagricole.
1.9. Sinergia cu alte măsuri
Măsura contribuie la o prioritate diferită în raport cu
din SDL
celelalte măsuri.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii reiese din următoarele:
• Măsura creează și păstrează locuri de muncă în teritoriul vizat – vor fi prioritizate
proiectele care creează locuri noi de muncă;
• Ajută și încurajează crearea de forme asociative între fermieri, unirea resurselor
proprii pentru optimizarea producției agricole și produselor din teritoriu – vor fi
prioritizate solicitanții care sunt constituiți în forme asociative;
• Măsura încurajează inovarea prin prioritizarea proiectelor care realizează
investiţii în active fizice inovative în domeniul producţiei agricole și a procesării
produselor agricole.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
•

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului.

•

Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor
şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi
silvice, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind
aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru

•

•

•

4.

comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, FSE, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum
și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, FSE, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
Regulamentul (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din FEADR și de introducere a unor dispoziții tranzitorii.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

4.1. Beneficiari direcți

•

Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr.
44/2008, cu modificările și completările
ulterioare) care vor să dezvolte exploatații agricole
pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;
• Întreprinderi
individuale
și
Întreprinderi
familiale (în baza OUG nr. 44/2008) care vor să
dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL
Someș-Nadăș;
• SNC; SCS; SA; SCA; SRL (în baza Legii nr. 31/1990
republicată) care vor să dezvolte exploatații
agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;
• Societăți comerciale cu capital privat (în baza
Legii nr. 15/ 1990) care vor să dezvolte exploatații
agricole pe teritoriul GAL Someș-Nadăș;
• Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și
centrele, staţiunile şi unitățile de cercetaredezvoltare și didactice din domeniul agricol cu
personalitate juridică, de drept public sau
privat, care vor să dezvolte exploatații agricole pe
teritoriul GAL Someș-Nadăș;
• Societăți agricole, Societăți cooperative agricole
și Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.
36/ 1991, Legii nr. 1/ 2005 cu modificările,
respectiv Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e și
completările ulterioare) care vor să dezvolte
exploatații agricole pe teritoriul GAL SomeșNadăș;
• Grup de producători (prin Ordonanța nr. 37/2005)
care deservesc intereselor membrilor și vor să
dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL
Someș-Nadăș.
Beneficiarii direcți ai acestei măsuri se regăsesc în
cadrul M4/3A ca beneficiari indirecți

•

Populația activă a teritoriului GAL Someș-Nadăș
4.2. Beneficiarii indirecți
care se află în căutarea unui loc de muncă
(beneficiari indirecți în cadrul M5/6A).
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63
ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1 Tipuri de acțiuni eligibile
În urma activităților de animare/consultare în teritoriul GAL Someș-Nadăș reies unele
nevoi care pot fi adresate prin această măsură, astfel proiectele de investiții prin
această măsură vor viza:
• Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice,
inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea
standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul
apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în
zonele unde această cerință este în curs de aplicare prin achiziţia unui abator
mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine;
• Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale,
inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției
vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor prin achiziţionarea unor
utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale;
• Investiții în procesarea produselor agricole, precum și investiții în vederea
comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin
care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de
procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în
modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț
alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă) prin construirea
unei unităţi de procesare pentru fructe/legume, construirea de spaţii de
depozitare pentru legume/fructe și a unei unităţi de procesare pentru semințe
vegetale oleaginoase.
6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile
•
•
•
•

•
•
•

Achiziţia de clădiri;
Construcția și modernizarea locuinței;
Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante
anuale și plantarea acestora din urmă;
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 culturii);
Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
Cheltuielile cu achiziția de cap tractor.
Cheltuielile privind producţia primară și comercializarea produselor vinicole
sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol
2014-2018.

7. Condiții de eligibilitate
7.1 Condiții de eligibilitate:
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
• Solicitantul se angajează să asigure continuitatea investiției pe o perioadă de
minim 5 ani de la ultima plată;
• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură.
8. Criterii de selecție
• Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului;Proiecte care respectă
principiul lanțurilor alimentare integrate;
• Proiecte care respectă principiul asocierii (investițiile realizate de forme
asociative);
• Proiecte care respectă principiul nivelului de calificare;
• Proiecte derulate de femei;
• Dimensiunea exploatației exprimată în SO;
• Proiecte care se adresează beneficiarilor direcți și/sau indirecți ai M4/3A și M5/6A
din cadrul SDL.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului:
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 65.000 Euro
Intensitatea sprijinului va fi de 50%.
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 65.000 Euro
Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca
rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 %, în cazul:
• tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 sau cei
care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de sprijin;
• investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o
fuziune a unor organizații de producători;
• zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la articolul 32;
• operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
• investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29 din Reg. (UE)
1305/2013
10. Indicatori de monitorizare
•
•

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (4 exploatații);
Locuri de muncă ( 2 locuri de muncă).

