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Anexa 2 

FIȘA MĂSURII M 2 

 

Denumirea măsurii: Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul 

Banatul de Nord 

Codul Măsurii M 2  

Măsura/DI: M 2/ 2A  

Tipul măsurii: 

  x  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  

 

Optiunea populatiei si a partenerilor GAL este de sustinere a activitătilor agricole 

deoarece: 

 

 dotarea tehnica adecvată a micilor ferme agricole. Aceasta este scazută afectand 

competitivitatea produselor locale comparabil cu cele externe sau produse in altă 

regiune; 

 micile ferme nu dispun de spatii pentru stocarea productiei; 
 potentialul turistic este slab valorificat pe toatä suprafata teritoriului fiind in regres 

in ultimii ani; 

 in unele comune a crescut numărul cererilor pentru emitere a certificatelor de 

producator; 
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 Obiectiv de dezvoltare rurală: Măsura contribuie la operationalizarea in 

microregiune a obiectivului I din Regulamentul (UE) nr.1305/2013,respectiv: 

„Favorizarea competitivitătii agriculturii"; 

 

 Obiective specifice ale măsurii:  

 
Masura contribuie la : 

 Cresterea valorii adăugate a produselor prin pregatirea acestora pentru vanzare 
(procesare/depozitare/ambalare) si a gradului de participare a exploatatiilor pe piată; 

 Cresterea numärului de locuri de munca; 
 Cresterea valorii economice a  exploatatiilorprin modernizarea,extinderea sau 

diversificarea activitătilor agricole. 
 
 

 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: P2 -Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitătii tuturor 

t ipuri lor de agricultură in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole 

inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor; 

 

 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - 

„Investitii in active fizice; 

 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 2A-„Imbunătătirea performantei 

economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurării si 

modernizării exploatatillor, in special in vederea cresterii participării pe piată si a 

orientării spre piata, precum si a diversificăii activitătilor agricole"; 

 

 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

mediu, climă și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013; Caracterul 

inovativ al măsurii derivă din următoarele: 

- Măsura vizează incurajarea si sustinerea intreprinzătorilor din domeniul agricol pentru 

infiintarea si/sau dezvoltarea activitătilor agricole in comunele din teritoriul GAL; 

-  Măsura se adresează acelor activităti sau operatiuni agricole deficitare 

conform nevoilor rezultate din analiza diagnostic si a celei SWOT; 

- Măsura incurajează dezvoltarea economică pentru mai multe UAT din GAL - de exemplu o 

unitate de procesare a laptelui care deserveste 2 sau mai multe comune invecinate; 
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 -Măsura incurajeaza certificarea de produse traditionale care promovează identitatea 

teritoriului. 

Sprijinul va fi acordat cu prioritate exploatiilor care vor introduce produse, procese si tehnologii 

noi. 

Protectia mediului si atenuarea schimbărilor climatice: 

in cadrul acestei masuri se vor incuraja investitiile ce vizeaza eficientizarea/economisirea 

consumului de apă, utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deseurilor, a reziduurilor 

precum si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră si de amoniac in agricultură, inclusiv in 

sectorul pomicol. 

 

 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura M2 /2A Solutii inovative 

pentru o agricultura competitiva in teritoriul Banatul de Nord asigură 

complementaritatea cu alta masura, respectiv: 

- M3/6 A " Dezvoltarea activitătilor non-agricole din teritoriul Banatul de Nord 

In cadrul masurii  M2 /2A  beneficiarii directi (cooperative si intreprinderi sociale) sunt si 

beneficiarii directi ai măsurii M3/6A, astfel măsura M3/6A este complementara cu 

măsura M2 /2A.  

 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 

 

 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

Măsura contribuie la: 

- stimularea agriculturii din teritoriul GAL; 

- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how; 

- pastrarea si creearea de noi locuri de munca; 
- Incurajarea parteneriatelor prin sustinerea formelor asociative (asociatii de crescatori 

de animale si/sau cooperative agricole) care isi au sediul in teritoriul GAL. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
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 Legislatia natională cu incidentă in domeniile activitătilor agricole prevazută in 

Ghidul solicitantului pentru participarea la selectia SDL; 

 Reg. (UE) nr. 1303/2013, 

 Reg. (UE) nr. 1305/2013,  

 Reg. (UE) nr. 807/2014, 

 Reg. (UE) nr. 1407/2013, 

  H.G. 226/2015 cu modificările si completarile ulterioare . 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 

Beneficiari direcți:  

 

- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau 

întreprinderilor mici;        

- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul 

GAL, existente sau nou infiinţate; 

- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

- Intreprinderi sociale; 

- Persoane juridice constituite conform legislatiei in vigoare, care justifica prin 

planul de afaceri ca vor detine o exploatatie cu dimensiunea de minim 4.000 SO la 

finalul implementarii proiectului. 

Beneficiarii directi ai  măsurii M3/6A -cooperative si intreprinderi sociale sunt si beneficiari directi 
ai măsurii M2/2A. 

 

Beneficiari indirecți: 

  Persoanele din categoria populatiei active aflate in căutarea u n u i  l o c  d e  m u n c ă 
  Producători agricoli individuali din teritoriu. 

 

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 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

Comment [L1]: Modificat conform ghid 
implementare 19.2,pagina 7 art. 17 alin. 
(1) literele (a) și (d) 
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Acțiuni eligibile: 

Prin această masura se vor finanta proiectele de investitii pentru: 

 Modernizarea spatiilor tehnologice sau de productie din cadrul exploatatiei;  

 Achizitionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetate 

 Modernizarea exploatatiilor apicole; 
 Construirea/modernizarea spatiilor zootehnice; 

 Construirea/modernizarea de spatii de depozitare pentru cereale; 
 Construirea de centre de colectare a laptelui; 

 Achizitia de masini de transport frigorifice pentru carne/lapte; 

 Achizitia unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine; 

 Construirea de unităti de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale; 

 Modernizarea unitătilor de procesare carne/lapte; 

 Construirea de spatii de depozitare pentru legume/fructe; 
 Infiintare/modernizare de sere/solarii pentru legume. 

 

Acțiuni neeligibile: 
 
Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

 cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand";  

 cheltuieli efectuate Inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu 
exceptia:costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care 
pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare; 
 cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport 
persoane; 

 cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi costuri 
eligibile; 

 In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 
fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 
cheltuielile de asigurare; 

  cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: 

    a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; 

    b. achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; 

 taxa pe valoarea adăugată, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in 
temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare. 
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 in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum 

ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si 

cheltuielile de asigurare. 

Cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatillor pomicole sprijinite prin intermediul sM 

4.1a Investitii in exploatatii pomicole 

 
 

7. Condiții de eligibilitate  

 

 Beneficiarul trebuie sa alba sediul social in teritoriul GAL; 
 Investitia realizată  demonstrază utilitate si crează plus valoare nu numai 

pentru exploatatia solicitantului ci si pentru UAT-ul de resedinta; 

 Investitiile in centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT 
din teritoriul GAL 

 
8. Criterii de selecție  

 

 Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL; 
 Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activitătii economice 
proprii dar si pentru sustinerea celorlalte activităti agricole din comuna sau din comunele 
limitrofe; 

 Solicitantul a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional; 
 Proiectele utilizează energia produsă din surse regenerabile; 

 Vor fi selectate cu prioritate proiectele care creează locuri de muncă. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

 

Intensitatatea sprijinului va fi de 70%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul : 

 Daca proiectul este depus de catre un beneficiar cu vârsta sub 40 ani (Actionar 

majoritar/Asociat unic/titularul I.I.,PFA,etc.)si care demonstrează ca au nivel de studii 

minime de bacalaureat; 

 Daca beneficiarul practica agricultura ecologică in cadrul exploatatiei sale ( certificată sau in 

conversie). 
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Rata sprijinului public nerambursabil în cazul investițiilor în procesarea/marketingul produselor 

agricole va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.Valoarea eligibila  a proiectelor poate fi 

cuprinsă între 5.000 – 50.000 Euro 

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Număr de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 5  

Cheltuială publică totală: 205.905 euro 

Numarul de locuri de munca nou create: 2 

Comment [L2]: Conform Ghid 
implementare 19.2 ,pagina 7, art.17 alin.1 
;litera b 


