
MĂSURA M8/3A - PROMOVARE FORME ASOCIATIVE

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

Justificarea măsurii şi corelarea cu Analiza SWOT
Măsura este menită să încurajeze stimularea înfiinţării de grupuri de producători/cooperative
în vederea stimulării proceselor şi a proiectelor realizate în comun, pentru a facilita
diversificarea ofertei agricole, creşterea productivităţii muncii şi accesul pe piaţă într-un
mediu concurenţial din ce în ce mai extins. La nivelul teritoriului există doar 10 asociaţii ale
crescătorilor de animale o singură asociaţie a producătorilor agricoli şi niciun grup de
producători sau cooperativă.  Interesul scăzut pentru aceste forme de cooperare se explică pe
de o parte prin lipsa de informare, iar pe de altă parte prin moştenirea istorică. Principala
problemă cu care se confruntă sectorul cooperatist este o problemă de imagine, fiind asimilat
deseori cu formele de organizare specifice comunismului.
Pentru că aceste cooperative nu se formează de la sine, considerăm că au nevoie de sprijin
individualizat pentru constituire și consolidare-până când organizația devine suficient de
stabilă și solidă din punct de vedere economic.
Acest sprijin trebuie să vină din partea unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară
și dezvoltare economică rurală, pentru a demara un proces de incubare de start-up-uri
asociative. Demersurile de înființare și dezvoltare de forme asociative (cooperative, asociații
agricole cu scop economic):
 Asigură dezvoltare pentru mai multi beneficiari direcți și indirecți de pe teritoriul GAL

Podişul Mediaşului;
 Rezolvă nevoile economice, dar și de coeziune socială la nivelul comunității;
 Se bazează pe resursele locale;
 Se integrează în strategia locală producând sinergie și complementaritate cu alte

proiecte din strategie;
 Se poate constitui într-un motor de dezvoltare economică a fermierilor din zonă -

implicit efectul multiplicator al măsurii;
 Face ca fermierii individuali să poată beneficia de o rată mai mare de ajutor

nerambursabil;
Obiectivul de dezvoltare rurală:
i) Favorizarea competitivităţii agriculturii.
Obiectivele specifice ale măsurii:
 Încurajarea fenomenului de asociere pentru creşterea valorii adăugate a producţiei

Tipul măsurii:
INVESTIȚII X
SERVICII X
SPRIJIN FORFETAR



agricole locale;
 Valorificarea superioară a producţiei agricole locale şi creşterea veniturilor

exploataţiilor agricole sprijinite;
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:
3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a
acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii
adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte
de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor
interprofesionale.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Măsura este inovativă prin abordarea bazată pe cooperare și ,,lucrul împreună” pentru
promovarea și susținerea cooperativelor, a grupurilor de producători, a clusterelor, rețelelor
ș.a.,  structuri asociative care vor contribui la dezvoltarea agriculturii.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Această măsură este complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare
locală:
 M6/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor mici;
 M7/2A – Inființare, modernizare exploatații agricole şi unităţi de procesare;

Având în vedere că beneficiarii direcţi din cele doua măsuri menţionate mai sus – fermierii -
pot fi beneficiarii indirecţi ai măsurii privind Promovarea formelor asociative.

Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la realizarea priorității de dezvoltare P3,
alături de următoarele măsuri:
 Măsura M9/3A – Scheme de calitate ;

2. Valoarea adăugată a măsurii

 Viabilitatea economică crescută a structurii asociative va asigura realizarea la un nivel
calitativ mai ridicat a funcţiilor de producţie, depozitare, procesare, desfacere etc.

 Măsura va asigura susţinerea pe termen lung a micilor producători prin oportunităţi
crescute de valorificare a producţiei şi dezvoltarea unui model sustenabil de integrare
a produselor locale pe piață;

 Diversificarea ofertei de produse agricole locale, şanse mai bune de promovare în
teritoriu şi în afara lui a produselor oferite;

 Creșterea coeziunii la nivelul GAL, concretizată prin relații profesionale între fermieri,
relații comerciale și transfer de inovație;

 Valoarea adăugată este evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de
eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local ( descrise la  pct. 7



și 8 din Fișa Măsurii).

3. Trimiteri la alte acte legislative

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR; HG 226/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare;

 Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr.
808/2014;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:
 Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de

Cooperare, şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai
jos:
 PFA/II/IF;
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 Organizații neguvernamentale;
 Comunele;

 și cel puțin 2 fermieri înregistrați în registrul agricol al unei Comune din teritoriul  GAL
Podişul Mediaşului;

Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, care nu este
obligatoriu sa fie înregistrat cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Podişul
Mediaşului;

Beneficiari indirecţi:
 Fermieri persoane fizice/juridice înregistrați în registrul agricol al primăriilor din

teritoriul GAL Podişul Mediaşului, interesaţi să facă parte dintr-o formă asociativă.

5. Tip de sprijin

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art 63 ale R. 1305/2014.

6. Tipuri da acţiuni eligibile şi neeligibile

 Sprijinul se acordă pentru costurile de funcţionare ale cooperării și investiţii materiale
şi/sau imateriale necesare pentru promovarea unor proiecte comune de cooperare;

 Activităţi de promovare/informare;
 Activităţi de animare;



 Elaborare studii de piață, elaborarea planului de afaceri, elaborarea documentelor
constitutive (fiscală și juridică);

 Activităţi privind realizarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a
dezvoltării acestora;

7. Condiţii de eligibilitate

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 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;
 Investiţia în active corporale se poate realiza doar pe teritoriul GAL Podişul

Mediaşului;
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin

măsură;
 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat;
 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;

 Implementarea proiectului trebuie să se finalizeze în maxim 3 ani de la data deciziei
de finanţare;

Alte angajamente:
 Parteneriatul trebuie să faciliteze înfiinţarea a cel puţin unui grup de producători/unei

cooperative agricole/ Societate agricolă/ Societate cooperativă agricolă definite
conform legislaţiei în vigoare;

 Forma asociativă infiinţată în cadrul proiectului de cooperare trebuie să facă dovada
comercializării producţiei agricole în procent de minim 15% din valoarea
nerambursabilă a proiectului;

 Respectarea angajamentelor menţionate mai sus se vor verifica la ultima cerere de
plată.

8. Criterii de selecţie

 Proiecte care conduc la realizarea unui lanț alimentar scurt/piaţă locală;
 Solicitantul demonstrează experianţa relevantă în raport cu activitatea prevăzută prin

proiect;
 Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcții integrate (flux operațional

complet – ex consiliere producție, depozitare, marketing, procesare);
 Dezvoltarea profesională și implicare - asigurarea sustenabilității post-proiect;
 Relevanță a structurii de membrii în acord cu SDL - prioritizarea fermelor mici și medii

– aflate în dificultate cu privire la accesul pe piață;
 Facilitarea înfiinţării a cel puţin două structuri asociative;
 Crearea de locuri de muncă;



Punctarea fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul Solicitantului și va respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Prioritizarea se va face
în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va
depăşi 60.000  euro/proiect.
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul
altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din Masura M8/3A, în conformitate cu rata
maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.
La stabilirea cuantumului sprijinului s-a avut în vedere suma disponibilă pentru toată
strategia de dezvoltare locală şi numărul potenţialilor beneficiari care şi-au exprimat
interesul pentru astfel de proiecte.

10. Indicatori de monitorizare

 Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele
de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la
/organizaţii de producători;

 Locuri de muncă create.
 Cheltuiela publica totala.


