Denumirea masurii: CRESTEREA VALORII ADAUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE
CODUL Masurii - M 5 /3A
Tipul masurii:
 INVESTITII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia și a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale și a complementaritatii cu alte masuri din SDL
Profilul agricol dominant al economiei teritoriului Asociatiei TINUTUL RAZESILOR
genereaza nevoi privind valorificarea competitiva a produselor agricole primare prin
infiintarea/dezvoltarea unitatilor de procesare si valorificare a productiei acestora. La nivelul
teritoriului sunt insuficiciente unitatile de abatorizare, unitati de procesare a laptelui si a
carnii, a fructelor si legumelor, a mierii, a cerealelor etc. Capacitatile de depozitare si
prelucrare a produselor agricole nu sunt adaptate productiei, fapt care genereaza o lipsa de
competitivitate sub aspectul calitatii, al preturilor produselor primare si cresterii valorii
adaugate a acestora.
Potentialul de procesare a unor produse agricole primare este semnificativ in multe
UAT-uri din teritoriul Asociatiei TINUTUL RAZESILOR: potential ridicat de prelucrare cereale si
oleaginoase, de colectare si industrializare a laptelui, de abatorizare bovine, ovine si caprine,
de prelucrare carne bovine, ovine si caprine; potential mediu/ridicat de abatorizare si
prelucrare carne de porcine; potential mediu de prelucrare a legumelor.
Prin consultarea producatorilor agricoli in etapa de animare a teritoriului in vederea
elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala au fost identificate urmatoarele nevoi: nevoia de
dezvoltare si modernizare a sectorului de procesare a produselor agricole si nevoia
infiintarii formelor asociative, pentru cresterea competitivitatii, adaptarea la cerintele
consumatorilor, cresterea calitatii produselor, pentru lanturi scurte de comercializare si
consolidarea puterii de negociere a pretului produselor.
locuri de munca si dezvoltarea economica a teritoriului.
Masura va veni in sprijinul producatorilor agricoli pentru a face fata provocarilor si riscurilor
concurentei reprezentate de importurile de produse subventionate din spatiul european,
pentru limitarea sau eliminarea intermediarilor din lanţurile de comercializare, care creeaza
dificultăţi în accesul pe piaţa şi reduce influenta in stabilirea preţurilor in relatia cu
cumparatorii.
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este: “favorizarea
competitivitatii agriculturii” corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013, art.4. lit. (a).
Obiectivele specifice ale masurii sunt:
•Cresterea valorii adaugate a produselor agricole;
•Crestera numarului de locuri de munca;
Masura contribuie la prioritatea prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si
comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in
agricultura;
Prioritatile locale (PL) din SDL la care contribuie masura sunt:
PL2: Imbunatatirea performantelor sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare
pentru valoarea adaugata a produselor
PL3: Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca cu scopul reducerii
saraciei, reducerii somajului si disparitatilor
Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, “Investitii in active
fizice” alin. 1 lit. (b) “vizeaza prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea produselor
agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu exceptia produselor
pescaresti; rezultatul procesului de productie poate fi un produs care nu face obiectul anexei
respective”.
Masura contribuie la Domeniul de interventie conform art. 5 din Reg.(UE) 1305/2013:
3A – Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a
acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii
adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte
de aprovizionare, al grupurilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale.
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare
Masura va contribui la acest obiectiv transversal prin finantarea la nivelul teritoriului GAL a
unor investitii deficitare sau neexistente in majoritatea UAT-urilor din teritoriu, avand
caracter de noutate. Masura va contribui la inovare prin promovarea cooperarii si
parteneriatelor, a formelor asociative, care pot facilita inovarea si cresterea economica
durabila a teritoriului GAL.
Mediu si clima
Masura va contribui la acest obiectiv transversal prin prioritizarea la selectie a unor investitii
care vizeaza utilizarea tehnologiilor nepoluante, un management corespunzator al deseurilor
precum si utilizarea energiei din surse regenerabile.
Solicitantii trebuie sa demonstreze ca vor utiliza tehnologii nepoluante si vor aplica in
implementarea proiectelor un management corespunzator al deseurilor (colectare selectiva
și, daca este cazul, colectare separata pentru deseurile toxice sau poluante).
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Prezenta masura este complementara cu
masurile M3 – Investitii in activitati neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului
GAL, M4 – Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole, M7 – Sprijin pentru constituirea
si promovarea formelor ssociative si M8 - Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL
Sinergia cu alte masuri din SDL: masurile M5 - Cresterea valorii adaugate a produselor
agricole si M7 - Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative sunt sinergice
intrucat contribuie la acceasi prioritate si anume P3 - Promovarea organizarii lantului
alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a
bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura;
2. Valoarea adaugata a masurii

Prin sprijinirea investitiilor producatorilor agricoli din teritoriul GAL pentru dezvoltarea si
modernizarea sectorului de procesare a produselor agricole va fi creata valoare adaugata in
teritoriu prin prioritizarea finantarii investitiilor structurilor asociative ale fermierilor pentru
modernizare prin achizitia de tehnologii noi, infiintarea de depozite si capacitati de
procesare, prin crearea de noi de locuri de munca care vor absorbi forta de munca
excedentara din agricultura. Unitatile de procesare infiintate sau dezvoltate isi vor putea
eficientiza activitatea inclusiv prin reducerea consumului de energie utilizand surse de
energie regenerabila.
3. Trimiteri la alte acte legislative
 Reg (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurala și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 Reg (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliul;
 Reg (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) și de introducere a unor dispozitii
tranzitorii;
 Reg (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 Reg (UE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare cu modificarile si completarile
ulterioare,
 Reg (UE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica
alimentelor de origine animala cu modificarile si completarile ulterioare;
 Reg (UE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor
oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Reg (UE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele;
 Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare,
pentru beneficiarii cooperative agricole;
 Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si
modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole;
 Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si
organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu
completarile si modificarile ulterioare;
 Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare;



 Ordinul 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura
pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor
de origine animala destinate consumului uman cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta
alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta
alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor
alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie,
procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine
nonanimala cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare sanitara veterinara a unitaţilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta
si/sau distribuie produse de origine animal cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:
• Întreprinderi, definite conform legislatiei nationale in vigoare
• Forme asociative constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc
interesele membrilor.
Beneficiari indirecti:
• Persoanele din teritoriul GAL din categoria populatiei active, aflate in cautarea unui loc de
munca.
• Producatorii agricoli individuali din teritoriu;
• Populatia din teritoriul GAL, turisti.
5. Tip de sprijin
• Rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013
6. Tipuri de actiuni eligibile și neeligibile
Actiuni eligibile:
• Infiintarea /extinderea /modernizarea de unitati de procesare lapte /carne /legume /fructe
/cereale/miere etc;
• Infiintarea de unitati de abatorizare, inclusiv abator mobil pentru sacrificare de necesitate
pentru bovine / ovine / caprine / suine
• Infiintarea /extinderea /modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale/
legume/fructe, alte produse;
• Activitati de marketing;
Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, a
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură), în cadrul unității procesatoare exclusiv
pentru consumul propriu.
Actiuni neeligibile:
• Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
• Productia de combustibili din biomasa;
• Productia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin
al Romaniei în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificarile si completarile ulterioare

• Procesarea produselor de acvacultura;
• Achizitia de cladiri;
• Constructia si modernizarea locuintei;
• Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
• Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari, pentru aceleași costuri eligibile.
7. Conditii de eligibilitate
• Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in teritoriul GAL;
• Proiectul trebuie sa contribuie la obiectivele specifice ale masurii;
• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
• Investitia trebuie sa se incadreze in unul din tipurile de activitati sprijinite prin masura;
• Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei;
• Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea economica a investitiei pe baza prezentarii
unei documentatii tehnico-economice;
• Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa
in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitaţii Europene in scopul obtinerii de produse
Anexa I .
• Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
• Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale și europene privind normele de
mediu, siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare.
8. Criterii de selectie
Criteriile de selectie stabilite pentru aceasta masura sunt:
• Solicitantul detine o calificare in domeniul de activitate al investitiei;
• Vor fi prioritizate investitiile colective (realizate de forme asociative);
• Investitia se realizeaza in zona cu potential de procesare specific domeniului;
• Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile
pentru o investitie similara;
• Investitia creaza locuri de munca;
• Investitia vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile;
• Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un management corespunzator al deseurilor;
Criteriile de selectie vor fi detaliate in Ghidul solicitantului aferent acestei masuri, care va fi
elaborat de GAL, avand in vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 referitoare la
tratamentul egal al solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea
acestora in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 prevede pentru acest tip de masura cuantumului
sprijinului și intensitatea. Concret intensitatea spijinului este de 50% din valoare cheltuielilor
eligibile din proiect, cuantum ce poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale suplimentare,
in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI sau celor legate de o fuziune a unor organizatii
de producatori.
GAL va aplica pentru proiectele eligibile in cadrul masurii ca tip de sprijin ”rambursarea
costurilor eligibile suportate și platite efectiv de solicitant”, în limita a maxim 200.000 euro
valoare eligibila nerambursabila. Valoare minima eligibila a unui proiect va fi de 5000 euro.

Valoarea maxima nerambursabila a unui proiect va fi stabilita prin Ghidul solicitantului si
Apelul de selectie, pentru fiecare sesiune de depunere lansata de GAL
10. Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare specific domeniului de interventie 3A:
• Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de
calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la
grupuri/organizatii de producatori.
Indicatori locali:
• Numar de investitii de procesare a produselor agricole, sprijinite: 0;
• Numar de locuri de munca create:
0

