
   

(M3/ 2A) Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau 

zotehnic 

 

Tipul măsurii :  

                   

  INVESTITII 

  

               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 

transervsale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

La nivelul teritoriului GAL foarte multe exploatatii agricole au o suprafata de la 1 la 5 ha 

fiecare. Aceste exploatatii agricole se confrunta cu o serie de probleme, structura productiei 

agricole si dimensiunea fermei facandu-le neatractive pentru obtinerea unei finantari 

externe, astfel incat, din pacate, posibilitatea de dezvoltare viitoare este putin probabila. 

Tehnologia disponibila in aceste exploatatii, atunci cand aceasta exista, este invechita si nu 

asigura randamente mari, iar cea mai mare parte a productiei este destinata consumului 

propriu. 

Din recensamantul agricol de la nivelul localitatilor s-a constatat ca numarul de animale la 

nivelul acestora este redus, ceea ce inseamna ca marea majoritate a fermelor cresc animale 

pentru consumul propriu. 

Sprijinul acordat fermelor mici este menit sa determine deschiderea catre piata a fermelor 

si cresterea capacitatii acestora de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei 

Obiectivele de dezvoltare rurală: Obiectiv 1 - Favorizarea competivității agriculturii 

Obiectivele specifice ale măsurii: 

-  modernizarea fermelor mici, avand o dimensiune economica cuprinsa intre 4000-7999 SO. 

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- P2 - creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a 

pădurilor 

Măsura corespunde obiectivelor: 

-art 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013: „ Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 2A „Imbunatatirea performantei economice 

a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in 

special in vederea cresterii  participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a 

diversificarii activitatilor agricole” 

Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume: Mediu 

si clima 

Masura contribuie in mod direct la obiectivele transversale de mediu si clima prin : 

 

 





-incurajarea investitiilor in mediu si anume  prin acordarea de puncte suplimentare in cadrul 

criteriilor de selectie.  

-achizitionarea de utilaje noi  care conduc la reducerea consumurilor specifice si la 

incorporarea unor tehnologii moderne, care va avea in mod direct un impact pozitiv pe 

termen lung asupra schimbarilor climatice si protectiei mediului 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: 

(M1/ 6B). Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din 

interiorul localitatii datorita faptului ca beneficiarii directi de pe aceasta masura, devin 

beneficiari indirecti pe M1 

(M4/ 6A) . Infiintarea, modernizarea si reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul 

GAL datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari 

indirecti pe M4 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie CS.1) celor care 

au beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M1/6B, M4/6A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

(M2/ 6B). Ajutor acordat tinerilor fermieri in vederea instalarii acestora ca sef de ferma 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Oportunitățile dezvoltării economice sunt, în acest moment, limitate în acest teritoriu, 

ca și în alte zone rurale ale României, în pofida existenției unui potențial important în 

domeniul agricol. Lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la această limitare. Această 

măsură dorește să își aducă contributia la creșterea veniturilor si implicit la dezvoltarea 

fermelor mici. 

Valoarea adăugată a măsurii constă în primul rând în faptul că fermele ce se 

modernizează vor face angajări  și/ori vor securiza locurile de muncă ale angajaților 

beneficiarului. Acesta își va direcționa în alte direcții fondurile sale, astfel că așteptările 

atât ale beneficiarului , cât și ale GAL sunt îndreptățite să fie optimiste. 

Caracterul integrat al acestei măsuri este dat de complementaritatea și sinergia 

acesteia cu alte măsuri de dezvoltare locală. Această măsură poate contribui la multiplicarea 

efectelor benefice ale finanțărilor LEADER. 

 

      3. Trimiteri la alte acte legislative 

-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

-Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013  

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;- 

-Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 

iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 



-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere 

în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de 

rasă sau origine etnică; 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de 

creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 

încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

-Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor 

de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 

-Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate 

 

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiarii directi 

- Fermierii autorizati (PFA, Societatea comerciala, Intreprinderi individuala), care dețin 

în proprietate sau în folosință o exploatație agricolă, încadrată în categoria de fermă 

mică pentru o perioadă de cel puțin 10 ani, pentru fermele cuprinse între 4000-7999 SO, 

si isi desfasoara activitatea principala in domeniul vegetal si zootehnic. 

Beneficiari indirecti 

- locuitorii comunelor, UAT-urile, agentii economici de pe teritoriul GAL 

 

5. Tip de sprijin 

Sume forfetare, în funcție de tipul de investiți/dimensiunea fermei 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni eligibile 

 - Cheltuieli propuse in planul de afaceri cu privire la  achizitionarea de teren si la 

achizitionarea de echipamente agricole, realizarea de lucrari de constructii in vederea 

asigurarii standardelor de mediu si sanatate minime, capital de lucru  

     Acțiuni neelgibile 

- Orice tip de cheltuiala care nu a fost cuprinsa  in planul de afaceri 

- Achizitionarea de echipamante second-hand 

Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea 

cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a sub-

masurii 19.2. 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili 

- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 

- Implementarea corectă a planului de afaceri, in termen de maxim 9 luni de la data 

deciziei de acordare a ajutorului  

- Solicitantul sa aiba certificat de absolvire a cel putin 8 clase 

- Sa detina competente si aptitudini in domeniul fermei dovedite prin 

certificate/diplome  

 

 



8. Criterii de selecție 
Criteriu Punctaj 

CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 20 puncte 

o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile  M1/6B, M4/6A din cadrul 

SDL – 20 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus 

pe una din masurile  M1/6B, M4/6A in cadrul actualei SDL, în derulare sau 

finalizat- 15 puncte 

o        Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau 

client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe 

urma altui proiect depus pe una din masurile  M1/6B, M4/6A in cadrul actualei SDL, 

în derulare sau finalizat- 10 puncte 

20 

CS.2: Proiecte care cuprind activități care sprijină protecția mediului 20 

CS.3:Crearea de locuri de munca   10 

CS.4: Proiecte care prevad achizitia de rase/soiuri autohtone   10 

CS.5: Proiecte derulate de femei cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor 10 

CS.6: Solicitantul are studii in domeniul proiectului: 

  -30 puncte pentru studii superioare in domeniul 

  -25 puncte pentru studii liceale in domeniul proiectului 

  -20 puncte pentru certificate de participare la cursuri de formare/informare in 

domeniul proiectului 

 

30 

 

9. Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 15000 euro.  

 - tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de 

masura teritoriului   

- obiectivul stabilit si prioritatea (prioritatea 2 este considerata prioritate secundara) 

Intensitatea sprijinului: 

Valoarea sprijinului 100% din valoarea eligibila a proiectului , impartit astfel:  75% 

la semnarea deciziei de finantare si 25% dupa implementarea planului de afaceri  

 

     Suma alocată - Pentru această masură se vor aloca 62.717,47 de euro 

 

 Indicator de monitorizare Cantitate indicator 

Numarul de exploatatii agricole/ beneficiari Min 3 

Locuri de munca create/mentinute Min 3 

 


