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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
In teritoriul Asociatiei TINUTULUI RAZESILOR se manifesta un grad ridicat de
faramitare a exploatatiilor agricole. La sfarsitul anului 2015 erau inregistrate un numar de 55
exploatatii agricole care reprezinta doar 36,80% din suprafata arabila a teritoriului GAL.
Lipsesc formele de asociere a producătorilor agricoli, fapt care determina o putere scazuta de
negociere a preturilor la cumparare si vanzare si implicit o limitare a veniturilor. In etapa de
animare si consultare a teritoriului am constatat ca lipsesc parteneriatele si formele de
cooperare interprofesionala si exista o neincredere a fermierilor in viabilitatea formelor
asociative. In cadrul teritoriului GAL exista un singur grup de producatori inregistrat la nivelul
teritoriulului: S.C. TAZ GRUP NEAMT SRL. cu sediul in Satul Izvoare, Comuna Dumbrava Rosie,
judetul Neamt, infiintat in anul 2009, pentru grupa de produse “carne de pasare si oua”.
Aceasta situatie genereaza un efect negativ asupra viabilitatii afacerilor din
agricultura si industria alimentara precum si asupra valorii adaugate a produselor agricole.
Impactul negativ al acestei situatii se manifesta si prin nivelul scazut al productivitatii la
nivelul fermelor si al sectorului de procesare, precum si al activitatilor de diversificare a
productiei si de marketing. In conditiile schimbarilor climatice si a fenomenelor
meteorologice extreme, a concurenţei reprezentata de importurile de produse subventionate,
a existentei intermediarilor in lanţul de distributie si comercializare a produselor agricole,
micii fermieri sunt necompetitivi pe piata, fiind vulnerabili din punct de vedere economic.
Cresterea competitivitatii este conditionata de adaptarea productiei la cerintele
pietei, aplicarea unor noi tehnologii de productie, corespunzatoare cerintelor procesatorilor
sau cumparatorilor, valorificarea pe piata a unor produse agricole de calitate. Pe de alta
parte formele asociative nu se formeaza de la sine, au nevoie de sprijin individualizat pentru
fiecare grup in parte, pe toata durata constituirii si consolidarii, pana cand organizatia devine
suficient de stabila si solida din punct de vedere economic.
Prin consultarea fermierilor si producatorilor agricoli a fost identificata nevoia
infiintarii formelor asociative, pentru cresterea competitivitatii, adaptarea productiei la
cerintele pietii, consolidarea puterii de negociere atat in etapa de aprovizionare cat si in
comercializarea produselor. Revenirea in teritoriu a unor persoane active care au emigrat
anterior in spatiul european, care sunt intreprinzatori, au experienta, sunt purtatori de bune
practici, inclusiv sub aspectul cooperarii si sunt interesati sa acceseze fonduri europene
pentru proiecte de investitii in teritoriu este un aspect pozitiv care trebuie fructificat pentru
promovarea si constituirea formelor asociative. Astfel de persoane au participat la unele din
intalnirile de animare si consultare organizate in teritoriu, avand un rol important in

diseminarea informatiilor pentru constientizarea avantajelor asocierii si a oportunitatilor in
ceea ce priveste cooperarea producatorilor locali pentru aprovizionarea cu input-uri si
crearea lanturilor scurte de comercializare;
In cadrul acestei masuri se acorda sprijin financiar pentru a facilita cooperarea intre
actorii implicati in dezvoltarea rurala pentru: crearea de cooperative, grupuri de producatori,
retele si clustere, grupuri operationale, in scopul impementarii in comun a unui plan de
afaceri din domeniul agriculturii si industriei alimentare. Crearea formelor asociative va ajuta
la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare a exploatatiilor
agricole din teritoriu.
Pentru a stimula constituirea formelor asociative in teritoriul Asociatiei TINUTUL
RAZESILOR, in cadrul masurilor M4 si M5 au fost cuprinse criterii de selectie care prioritizeaza
finantarea investitiilor structurilor asociative ale fermierilor, promovand astfel cooperarea si
parteneriatele care pot facilita inovarea si cresterea economica durabila a teritoriului GAL.
Obiectivul de dezvoltare rurala la care contribuie aceasta masura este “favorizarea
competititvitatii agriculturii” corespunzator Reg. UE nr. 1305/2013 art. 4, lit. (a).
Obiectivul specific local al masurii este incurajarea micilor producatori locali pentru
constituirea de forme asociative in vederea cresterii competitivitatii produselor si
valorificarea acestora la un pret superior.
Masura contribuie la prioritatea prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P3 - Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
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
PL4 - Transferul si diseminarea de cunostinte si practici inovative cu scopul valorificarii
resurselor locale pentru dezvoltarea teritoriului GAL
Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013, “Cooperare”
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
Proiectele propuse in cadrul acestei masuri contribuie la obiectivul transversal de inovare prin
incurajarea producatorilor locali de a participa la constituirea formelor asociative, care sunt
structure innovative la nivelul teritoriului. Crearea acestor forme asociative va permite
fermierilor sa capitalizeze in comun produsele obtinute, sa-si adapteze productia la cerintele
pietei, sa aiba un acces mai bun la input-uri, echipamente, credite si piata, sa-si optimizeze
costurile de productie, sa creeze lanturi scurte de aprovizionare si comercializare si sa faca
fata diferitelor provocari de pe piata.
Mediu si clima
Masura contribuie la aceste obiective transversale prin introducerea in cadrul masurii a unor
criterii care prioritizeaza la selectie formele asociative care vizeaza actiuni de mediu si

utilizarea energiei din surse regenerabile. Formele asociative infiintate vor avea forta sa
utilizeze tehnologii adaptate, nepoluante si sa gestioneze mai bine efectele schimbarilor
climatice si a fenomenelor meteorologice extreme.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL. Prezenta masura este complementara cu
masurile M1 - Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL, M2 - Investitii in
infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale, M3 –
Investitii in activitati neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL, M4 –
Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole, M5 – Cresterea valorii adaugate a
produselor agricole, M6 - Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea
patrimoniului natural si cultural, 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
Valoarea adaugata a masurii este data de asigurarea premiselor necesare infiintarii de forme
asociative, cu impact pozitiv in teritoriu privind cresterea valorii adaugate a produselor
agricole, rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol),
dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL. Prin cooperare micii
producatori agricoli vor putea identifica modalitati avantajoase de aprovizionare si vor
comercializa un volum mai mare de produse proprii, prin atragerea unor noi categorii de
consumatori.
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;
• Ordonanta nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producatori, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completarile și
modificarile ulterioare.
• Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completarile și
modificarile ulterioare

• Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completarile și modificarile ulterioare.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţinta)
Beneficiari directi: Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin
un fermier/grup de producatori/cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol
si pomicol si cel putin un partener din categoriile: fermieri (persoane fizice/entitati
juridice); microintreprinderi si intreprinderi mici; ONG – uri; Consilii locale; Unitati scolare,
unitati sanitare, de agrement, de alimentatie publica.
Dupa implementarea proiectului parteneriatul se va putea constitui juridic intr-o forma
asociativa.
Beneficiari indirecti: populatia din teritoriul GAL si turisti;
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente
corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) și
art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014
6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Actiuni eligibile:
• Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor;
• Elaborarea de studii specifice zonei de actiune;
•Actiuni privind infiintarea formei asociative (consultanta in elaborarea documentelor
constitutive, etc.);
• Actiuni privind promovarea formei asociative;
•Actiuni privind functionarea formei asociative (managementul structurii asociative,
schimburi de experienta, formare specifica, consultanta tehnica, juridica, financiara, etc.);
•Investitii pentru proiectul comun de cooperare.
Actiuni neeligibile:
• achizitia de terenuri si imobile;
• achizitia mijloacelor de trasnsport pentru uz personal/ transport persoane;
• dobanzi debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unor
subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
• taxa pe valoare adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera conform
legislatiei natioanale privind TVA;
• cheltuieli care fac obiectul dublei finantari pentru aceleasi consturi eligibile;
7. Condiţii de eligibilitate
• Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de
functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea (durata de
implementare a proiectului)
• Solicitantul trebuie sa prezinte un acord de cooperare cu minim doi parteneri;
• Partenerii vor fi din teritoriul Asociatiei Tinutul Razesilor.
8. Criterii de selecţie
• Numarul de parteneri implicati;
• Obiectivele parteneriatului vizeaza actiuni de mediu;
• Obiectivele parteneriatului vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile;

• Numarul de locuri de munca create;
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 şi rata sprijinului
Ponderea sprijinului nerambursabil este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile .
ATENTIE! Investitiile care se regasesc in obiectivele altor articole din Regulametul (UE)
nr.1305/2013 se vor realiza cu respectarea intensitatii prevazute in Anexa II la
Regulametul (UE) nr. 1305/2013 pentru articolele respective.
Valoarea maxima nerambursabila a unui proiect va fi stabilita prin Ghidul solicitantului si
Apelul de selectie pentru fiecare sesiune de depunere lansata de GAL, fara a depasi 100.000
euro.
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:
• Numarul de forme asociative constituite : min 2
• Numar de locuri de munca create: min 2

