
Fişa măsurii: Promovarea cooperării actorilor implicaţi în dezvoltarea rurală din teritoriul 
GAL „Plaiurile Ramidavei” – Codul măsurii – M10/1A 

 
 

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 

 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 
Conform analizei SWOT, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita 
cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru a-i ajuta să depășească și să 
aplaneze problemele tipice de natura socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de 
asigurarea de servicii în zona rurală sau provocările legate de mediu.  
Unul din punctele ţări ale teritoriului GAL „Plaiurile Ramidavei” este potenţialul pomicol 
ridicat. Solurile sunt prielnice pentru cultivarea pomilor fructiferi, favorizate fiind 
următoarele specii: măr, prun, păr şi cătină. 
Cooperarea va ajuta la abordarea problemelor structurale ale pomiculturii. Aceste 
dezavantaje sunt legate de nivelul foarte mare de exploatații de dimensiuni mici și 
fragmentarea exploatațiilor. Alte puncte slabe identificate în analiza SWOT la nivelul 
teritoriului analizat sunt: o gamă extrem de limitată, aproape inexistentă, de produse agro-
alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scăzut al productivității la nivelul 
fermelor și al sectorului de procesare, precum și al activităților de diversificare și de 
marketing, lipsa inovației și decalajele tehnologice. În plus, o mare pondere din produsele 
agricole comercializate în teritoriul GAL reprezintă produse neprocesate sau procesate 
primar, cu un nivel scăzut de prelucrare, generat de neutilizarea unor tehnologii și idei noi. 
Conform analizei SWOT, lanțurile alimentare locale din teritoriul GAL trebuie consolidate și 
diversificate. Acestea trebuie să fie mai bine organizate și concentrate pe calitate, siguranță 
alimentară și pe continuitatea aprovizionării. Pentru a putea răspunde preferințelor 
consumatorilor și pentru o mai bună integrare pe piață a micilor producători, nivelul de 
profesionalism trebuie sporit, iar activitățile de promovare trebuie îmbunătățite. Prin 
cooperare, micii producători pot identifica noi modalităţi de comercializare a unui volum mai 
mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. 
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri în contextul SPT are rolul de a facilita cooperarea 
între actorii din sectorul pomicol, dar și între aceștia și alți actori care contribuie la 
realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală a UE, pentru a-i ajuta să 
depășească problemele specifice sectorului. 
Obiectivul specific al măsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor 
Operaționale (GO) cu scopul specific de a consolida legăturile dintre sectorul pomicol și 
sectorul de cercetare-inovare. În acest scop, membrii GO vor realiza, în comun, proiecte de 
cercetare-dezvoltare-inovare, prin care să se adreseze anumitor probleme ale fermierilor din 
sector sau să se valorifice oportunitățile existente în sectorul pomicol. În acest sens, scopul 



GO este de a stimula inovarea prin furnizarea de soluții la probleme practice sau abordarea 
unei oportunități care poate conduce la o soluție inovatoare. 
Dezvoltarea de noi practici și tehnologii în sectorul pomicol se adresează, în principal, 
adaptării tehnologiilor existente la necesitățile specifice ale fermierilor în zonele/domeniile 
în care nu sunt folosite în prezent. 
În consecinţă, măsura M10/1A va promova entităţile care colaborează pentru identificarea 
unor soluţii noi și economiile de scară. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă 
principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole, precum și 
pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale. În perioada de programare 2014-
2020, GAL “Plaiurile Ramidavei” îşi propune să susţină parteneriatele care adresează 
probleme specifice ale teritoriului şi valorifică oportunităţile pornind de la soluţii inovatoare 
cu impact pozitiv asupra mediului şi economiei locale per ansamblu. 

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  
Măsura M10/1A contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr. 
1305/2013: 
 Favorizarea competitivităţii agriculturii; 
 Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; 
 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
 Obiective specifice/locale ale măsurii 

Sprijinirea creării şi funcţionării parteneriatelor înfiinţate la nivelul teritoriului GAL “Plaiurile 
Ramidavei” pentru promovarea de soluţii şi proiecte inovative benefice economiei locale. 

 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Măsura contribuie la prioritatea P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 
agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.  

 Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) 1305/2013 „Cooperare”. 
 Măsura contribuie la Domeniu de intervenţie 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și 

a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale . 
 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de 
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel:  
Inovare:  
Sprijinul acordat prin această măsură va contribui la promovarea inovării și cooperării în 
sectorul în sectorul pomicol, prin dezvoltarea de proiecte-pilot și de noi produse, practici și 
tehnologii. Măsura facilitează dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau 
tehnologii noi pentru a îmbunătăţi un anumit sistem de producție, produs său serviciu. În 
acest sens, scopul măsurii este de a stimula inovarea prin furnizarea de soluții la probleme 
practice sau abordarea unei oportunități care poate conduce la o soluție inovatoare 
Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  
Vor fi finanţare proiecte al căror scop este identificarea unor soluţii noi, utilizarea de 
tehnologii inovatoare, cum ar fi: reducerea consumului de combustibil, menținerea structurii 
solului, conservarea și îmbunătățirea caracteristicilor solului, scădere semnificativă a riscului 
de eroziune, creșterea rezervei de apă din sol, etc. Operațiunile sprijinite vor contribui la 
adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice, oferind soluții eficiente și inovative. 



 
 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
Măsură contribuie la P1, prioritate la care contribuie şi măsura M1/1A. 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea cooperării între actorii de la nivel local, 
capitalizarea activităţilor şi optimizarea rezultatelor, crearea de locuri de muncă, ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei, dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale 
teritoriului GAL “Plaiurile Ramidavei”, în particular, şi la nivel de regiune, în general. 
Activitățile de cercetare şi de dezvoltare-inovare ar permite fermierilor să capitalizeze în 
comun produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai 
bun la inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile de producție, să 
creeze lanțuri scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe piață. 
Proiectele se vor axa pe soluții inovatoare care vor genera beneficii directe pentru economia 
locală, iar rezultatele vor fi diseminate către toți actorii interesați. 
3. Trimiteri la alte acte legislative  
Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013; Regulamentul Delegat (UE) Nr. 807/2014 al Comisiei; 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013; HG nr. 226/2015 cu 
completările și modificările ulterioare. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Grupurile Operaționale (GO). 
GO este un parteneriat, constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel 
puțin un fermier/un grup de producători/ o cooperativă din sectorul pomicol: 
 Partener cu domeniul de activitate de cercetare (de ex.: producție/procesare/ambalare 

fructe), corespunzător temei proiectului; 
 Partener care are ca activitate principală procesarea/comercializarea fructelor din sectorul 

pomicol sau producția de ambalaje și alte produse destinate sectorului ca domeniu principal 
de activitate, în concordanță cu tema proiectului. 

Pe baza temei proiectului și problemei specifice/oportunității care vor fi abordate de Grupul 
Operațional, alți parteneri relevanți (de ex. consilieri, ONG-uri, alți consultanți, întreprinderi 
private, etc.) se pot alătura parteneriatului. 
Prin această măsură, se poate acorda sprijin și parteneriatelor existente, dacă îndeplinesc 
condițiile de mai sus și dacă depun exclusiv proiecte noi. 
5. Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite. 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Acţiuni eligibile: 

 Proiecte-pilot in sectorul pomicol; 

 Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul pomicol; 
Acțiuni neeligibile: 

 Proiecte de cercetare independente. 
7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Cheltuieli eligibile: 



o cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO și pot include, de 
exemplu, următoarele tipuri de cheltuieli: studii pregătitoare/planuri, inclusiv planul 
proiectului; cheltuieli de funcționare a GO; 

o costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect 
depus de GO, inclusiv de diseminarea rezultatelor. 

 Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 
funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai mult de 
3 ani; 

 Solicitantul va depune un plan privitor la conceptul de proiect; 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

 Partenerii care sunt fermieri/ grupuri de producători/ cooperative își desfăşoară activitățile 
agricole într-una din unitățile administrativ-teritoriale din anexa din Cadrul Național de 
Implementare aferentă STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în 
sere și solarii), pentru proiectele care vizează sectorul pomicol;  

 Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de 
aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din 
fișa măsurii; 

 Solicitantul va respecta acţiunile comune prevăzute la art. 35 (2) (a) (b) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013 în cazul în care propune un proiect pilot sau dezvoltare de noi produse, practici, 
procese şi tehnologii şi se angajează că rezultatele vor fi diseminate în conformitate cu 
articolul 57(3) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013; 
8. Criterii de selecție  

 principiul sectorului prioritar; 

 principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului; 

 principiul produsului de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu înaltă valoare 
adăugată; 

 alte criterii în acord cu specificul teritoriului. 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100%. 
Valoarea maximă a sprijinului este de 15.000 de euro.  
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 
altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite în conformitate cu intensitatea maximă a 
ajutorului și valorile aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a 
cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată prin 
această măsură.  
Sprijinul acordat pentru activitățile pregătitoare nu trebuie să depășească 4% din costul total 
eligibil al proiectului GO. 
Costurile de funcționare nu vor depăși 35% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe 
proiect depus. 
10. Indicatori de monitorizare  
 Chetuieli publice totale: 15.000 Euro 



 Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare 
[articolul 35 din Regulamentul UE) nr. 1305/2013: 1 

 Număr de proiecte inovative: 1; 
 Număr de proiecte care promovează principiile protecţiei mediului: 1. 

 
 


