
Denumirea măsurii “Cooperare pentru dezvoltare” 

Codul măsurii M3/3A 

Tipul măsurii Investiţii si servicii 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a 

contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele 

transversale, a complementaritatii si sinergiei cu alte masuri din SDL 

1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii 

Conform analizei SWOT în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru 

facilitarea cooperarii între actorii implicați in producerea, procesarea si comercializarea in 

comun a productiei agricole. De asemenea sprijinul trebuie sa contribuie la depășirea si 

aplanarea problemelor tipice de natura socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și 

de asigurarea de servicii în zonele rurale sau provocările legate de mediu. Cooperarea şi 

asociativitatea vor ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de 

fragmentare din sectorul agricol din Valea Prutului, cu o pondere foarte mare a fermelor 

mici, și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi și 

economii orizontale. 

Analiza diagnostic si SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să 

stimuleze astfel de rezultate în teritoriu. Această situație generează un efect negativ 

asupra valorii adăugate a produselor agricole și asupra viabilității afacerilor din agricultura 

si industria alimentara. Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei 

situații se numără: o gamă limitată de produse agro-alimentare recunoscute la nivel 

national, un nivel mai scăzut al productivității la nivelul fermelor și al sectorului de 

procesare, precum și al activităților de diversificare și de marketing.  

Prin intermediul acestei masuri, se urmareste de asemenea, integrarea producatorilor 

primari in lanturi alimentare scurte, promovarea in pietele locale si in cadrul unor circuite 

scurte de aprovizionare. Piata locala este definita ca o raza de comercializare care nu 

depaseste 75 km de la exploatatia de origine a produsului. Pozitionarea teritoriului langa 

municipiul Iasi, reprezinta un avantaj care nu este valorificat suficient. In vederea 

constituirii si dezvoltarii unei retele, se va tine cont de oportunitatea pe care o reprezinta 

aceasta piata de desfacere majora.  

In contextul investitiilor vizate de aceasta masura, in vederea organizarii si comercializarii 

eficiente a produselor alimentare atat cele procesate cat si cele neprocesate, se 

urmareste introducerea conceptului de “cos alimentar local/traditional” care sa contina 

produsele alimentare (lactate, legume, carne, fructe, etc.) necesare unei familii pe 

parcursul unei saptamani. “Cosul local” urmeaza a fi livrat la domiciliul consumatorului 

final, pe baza de abonament. Fiecare producator din retea, contribuie cu produsele proprii 

la alcatuirea cosului, in functie de specializarea agricola a fiecarei gospodarii. 

Asocierea şi cooperarea pentru organizarea lantului scurt si a pietelor locale poate fi 

încurajată și creată în diferite moduri:  

- cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt; 

- cooperarea in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt; 

- cooperarea in vederea organizarii vanzarii produselor pe piata locala; 

- cooperarea in vederea promovarii aceastei activitati si identificarea clientilor finali. 

Masura se va implementa in doua etape:  

1. Etapa de constituire a retelei si a planului de afaceri 

Reteaua este un parteneriat al entitatilor publice sau private ce contribuie la realizarea si 

functionarea cooperarii, pe baza unui acord de parteneriat, care va contine: 



- scopul si obiectivele parteneriatului; 

- actiunile prin care se indeplinesc obiectivele propuse; 

- reprezentantul legal al retelei/parteneriatului in raport cu institutiile finantatoare; 

- elemente generale cu privire la functionarea retelei. 

- transformarea parteneriatului într-o formă asociativă constituita juridic; 

Solicitantul în cadrul măsurii este un agent economic cu initiativă şi spirit antreprenorial 

dezvoltat care va identifica parteneri si impreuna cu acestia va crea reţeaua care face 

obiectul cooperării. Se va stabili un plan care va cuprinde acţiuni de animare şi promovare 

a proiectului în teritoriul GAL, pe raza a mai multor UAT, dar şi în municipiile Iasi, Targu 

Frumos, Botosani, unde se va asigura valorificarea. Vor fi identificati producatorii si 

produsele aferente acestora, urmărindu-se în primul rând cantitatea şi ritmicitatea 

furnizării, calitatea, caracterul traditional şi ecologic al produselor alimentare, atât în 

stare naturală cât şi procesată. Vor fi stabilite detaliile legate de modalităţile de 

colectare, transport, depozitare, ambalare, prezentare, livrare, încasare a c/v produselor, 

etc., a repartizării profitului dar şi modul de suportare a cheltuielilor pentru toate 

acţiunile enumerate. Se va întocmi planul de afaceri, în care se vor stabili cheltuielile 

directe, de investiţii, pentru realizarea cooperării dar şi cheltuielile de funcţionare. Se vor 

stabili aspectele legate de transformarea parteneriatului într-o formă asociativă 

constituită juridic-asociaţie sau cooperativă. 

2. Implementarea planului de afaceriLegatura masurii cu nevoile: 

Masura propusa va contribui la solutionarea urmatoarelor nevoi:  

N1. Sustinerea intineririi generatiilor de fermieri activi pentru accelerarea dezvoltarii si 

modernizarii sectorului agricol; 

N2. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesare; 

N3. Stimularea cooperarii producatorilor agricoli pentru valorificarea superioară a 

produselor agricole; 

N4. Diversificarea activitatilor economice, reducerea saraciei si crearea locurilor de 

munca; 

N7. Protejarea mediului si stimularea producerii si utilizarii energiei din surse 

regenerabile. 

1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 

Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: (i) favorizarea competititvitatii agriculturii; 

1.3 Obiective specifice ale măsurii M3/3A: 

a) Constituirea si promovarea formelor asociative; 

b) Stimularea cooperarii intre actorii locali, in scopul valorificarii la preturi superioare, a 

produselor agricole obtinute in cadrul gospodariilor individuale; 

c) Cooperarea actorilor agricoli locali pentru procesare, depozitare, ambalare, vanzare si 

promovare in comun a produselor in lantul scurt; 

1.4 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 

Masura contribuie la prioritatile: P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, 

inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a 

gestionarii riscurilor in agricultura; P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare din  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 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 

1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Măsura contribuie la obiectivele transversale mediu si inovare. 

1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M3/3A poate fi realizata cu alte 

măsuri prevăzute în SDL, astfel beneficiarii acestei măsuri pot fi solicitanţi/persoane din 

grupul tinta pentru alte măsuri.  

Măsurile M1/2A, M2/3A si M4/6A sunt complementare cu M3/3A. 

1.9  Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Masurile M2/3A si M3/3A contribuie la indeplinirea prioritatii P3. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

- Cresterea valorii adaugate a produselor prin procesare, depozitare, ambalare si vanzare 

catre clientii finali; 

- Rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru 

mai multi beneficiari directi in acelasi proiect si implicit si pentru mai multi beneficiari 

indirecti; 

- Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL; 

- Schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul constientizarii importantei formelor 

asociative; 

- Crearea de noi locuri de munca; 

- Introducerea pe pietele locale a unor produse de calitate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislația UE 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, 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. 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

Reg.(UE)1305/2013 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

Solicitantul eligibil in cadrul acestei masuri este o entitate din lista enumerata mai jos, cu 

exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de 

parteneriat pentru crearea retelei de cooperare. În cadrul etapei 1, parteneriatul se va 

constitui juridic intr-o forma asociativa. 

Parteneriatele pot fi formate din membri apartinand categoriilor enumerate mai jos: 

Fermieri 

Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodării ţărăneşti/familiale 

ONG 

Consilii locale 

Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica 



Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL 

4.2. Beneficiarii indirecţi 

• Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

 rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv; 

 plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și 

articolul 63 din Regulamentul 1305/2014. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

 costurile aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de 

fezabilitate, precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri; 

 costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea retelei; 

 costurile de constituire a formei asociative; 

 costurile de funcționare a cooperării , (a formei asociative/cooperativă); 

 costurile directe (investiţii) aferente  proiectului,  specifice legate de punerea în 

aplicare a planului de afaceri; 

 costuri aferente activităților de promovare a reţelei şi a lanţului scurt creat; 

Pentru etapa 1: 

- Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor; 

- Schimburi de experienta; 

- Actiuni specifice de formare; 

- Elaborarea de studii  privind zona in cauza, studii de fezabilitate si elaborarea planului 

de afaceri; 

- Acţiuni de înfiinţare a formei asociative; 

Pentru etapa 2: 

- costuri de functionare a retelei create în Etapa 1; 

- costurile directe aferente  investitiilor  incluse in planul de afaceri; 

Actiuni neeligibile: 

• dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare; 

• taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul; 

• alte actiuni neeligibile prevazute de Reg. 1303/2013, Reg. 1305/2013, Reg. 807/2014 

Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 

7. Condiţii de eligibilitate 

Actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia; 

Partenerii sunt din teritoriul Valea Prutului (fermieri, producătorii individuali/gospodăriile 

ţărăneşti, etc.); 

Costurile directe legate de investitiile prevazute in planul de afaceri trebuie sa fie in 

teritorul GAL; 

Solicitantul prezinta un acord de parteneriat in care se specifica rolul fiecarui partener in 

proiect si care are o durata cel putin egala cu perioada de desfasurare a proiectului; 

Proiectul se va desfasura pe o perioada de maxim 3 ani; 

Costurile pentru etapa 1 sunt de maxim  5% din valoarea proiectului; 

Costurile de functionare reprezinta maxim 20% din valoarea proiectului;  

Solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, 



dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse şi un studiu/plan, 

privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 

În cadrul  Etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic într-o formă asociativă. 

Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili; 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

Investițiile prevăzute prin planul de afaceri trebuie să fie în corelare cu strategia de 

dezvoltare locală aprobată; 

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de acţiuni prevăzute prin 

măsură; Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acesteia; Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța 

investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată. 

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. 

Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri vor fi implementate în maxim 3 ani. 

8. Criterii de selecţie 

- Numarul de parteneri implicati 

- Produsele comercializate au scheme de calitate aplicate; 

- Numarul de locuri de munca create 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Intensitatea sprijinului va fi de 100%; 

Costurile de functionare reprezinta 20% din valoarea totala, structurate astfel: 

- 5% in etapa 1 şi  15% din valoarea proiectului in etapa 2; 

Nevoia de susţinere a asociativităţii şi cooperării între producătorii agricoli individuali 

pentru crearea lanţurilor alimentare scurte şi a “pieţei locale” justifică finanţarea de 100% 

a cheltuielilor eligibile. Cooperarea, de exemplu “Coşul local”, poate fi o soluţie de 

rezolvare a problemei desfacerii produselor alimentare locale din teritoriul Valea Prutului. 

În etapa 2, forma asociativă constituită, va proceda la punerea în aplicare a planului de 

afaceri elaborat în cadrul etapei 1. Se vor realiza investiţiile propuse şi se va proceda la 

implementarea acţiunilor de cooperare propuse. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro. 

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului 

acordat pe proiect depus şi se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani. 

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de 

stat (în afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul 

privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar 

timp de trei ani fiscali. 

10. Indicatori de monitorizare 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători; 

Cheltuieli publice totale; 

Locuri de munca create. 

 


