Denumirea măsurii

„Procesarea productiei agricole”

Codul măsurii
M2/3A
Tipul măsurii
Investiţii
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
Agricultura este în prezent principala ocupaţie şi sursă de venituri pentru populaţia din
teritoriul Valea Prutului. Sectorul agricol este destul de slab dezvoltat, caracterizat prin
agricultură de subzistenţă şi semi-subzistenţă. Procesarea produselor agricole este
reprezentată de mori pentru cereale, prese de ulei, procesarea producţiei viticole,
prelucrare (sortare, uscare, calibrare, batozare, tratare şi însăcuire) porumb pentru
sămânţă, unităţi de panificaţie, etc.
Lipsa fermierilor sau intreprinzatorilor care sa desfasoare activitati de procesare este
efectul accesului dificil la sursele de finantare, a posibilitatilor de desfacere si a lipsei de
expertiza in acest domeniu. Acest aspect este intarit de performanta sectorului agricol
care este scazuta din cauza dotării tehnice uzate moral si fizic si din cauza lipsei pietelor
necesare valorificarii produselor agricole. Potentialul agricol oferit de suprafetele ocupate
cu pasuni, fanete reprezinta o oportunitate pentru dezvoltarea, de catre tinerii fermieri, a
unor exploatatii zootehnice si apicole, acestia fiind totodata interesati si de asociere
pentru promovarea, procesare si comercializare in comun a produselor obtinute.
Promovarea investițiilor în integrarea productiei cu procesarea la nivelul fermei (cum ar fi
procesarea la nivel de fermă și adăgarea de plus valoare produselor agricole) va asigura
creșterea viabilității economice a acestora și crearea de venituri adiționale pentru
fermieri. De asemenea există o gamă variată de potențiale resurse de producție a energiei
regenerabile din agricultură (resturile vegetale rezultate în urma recoltării produselor
agricole sau deșeurile rezultate din creșterea animalelor), însă nivelul de utilizare și
valorificare este redus ca urmare a limitărilor tehnologice, a eficienţei economice şi a
restricţiilor de mediu. Aceste resurse alături de celelalte resurse regenerabile (energia
solara, eoliana, geotermală etc), pot fi folosite pentru a obține energie regenerabilă care
să fie utilizată în propriul proces productiv al fermelor sau unităților procesatoare,
contribuind, în acest fel, la reducerea costurilor cu energia (electricitatea și agentul
termic) şi pentru a contribui la eforturile de dezvoltare a unei economii cu emisii reduse
de carbon. Procesarea producției primare conduce la creșterea ponderii de produse
procesate cu valoare adăugată mare și poate crea locuri de muncă pentru diverse categorii
ale populaţiei, dispunând de largi posibilităţi pentru valorificarea eficientă atât a
materiilor prime cât şi a resurselor umane.
Tinerii sunt receptivi in implicarea in forme asociative, in special in domeniul apiculturii,
zootehniei si legumiculturii, pentru aplicarea de noi tehnologii, pentru procesarea si
valorificarea superioara a productiei agricole. In teritoriul LEADER Valea Prutului, din
cauza nivelului crescut de saracie, oamenii au alte prioritati de gestionare a resurselor
proprii. Astfel, asigurarea conditiilor de igiena si bunastare a animalelor, aplicarea de noi
tehnologii care sa vizeze imbunatatirea calitatii produselor, in conformitate cu standardele
comunitare de calitate a produselor si de mediu, amenajarea platformelor pentru
depozitarea gunoiului de grajd, protejarea mediului dar si alte preocupari asemanatoare,
nu s-au situat printre prioritatile de investitii ale populatiei.
Se impune introducerea de tehnologii noi, moderne si prietenoase cu mediul care sa

contribuie la cresterea nivelului global de performanta al exploatatiilor. Accentul va fi pus,
in special, pe exploatatiile de dimensiuni mici si medii, cu potential de crestere a
competitivitatii. Sprijinul poate viza atat investitii pentru procesare produselor mentionate
in Anexa I la Tratat cat si investitii destinate trecerii la utilizarea surselor de energie
regenerabila pentru activitatile de procesare in vederea reducerii costurilor cu energia
(electricitatea si energia termica).
Marea majoritate a fermierilor mici si mijlocii se confrunta cu problema preturilor scazute
pentru produsele agricole, neavand capacitati de depozitare sau de procesare. In teritoriul
GAL Valea Prutului nu exista unitati de procesare pentru lapte si carne, care, ar fi un real
sprijin pentru crescatorii de animale.
Investitiile in unitatile de procesare vor viza crearea de noi locuri de munca care sa
absoarba forta de munca excedentara din teritoriul GAL, vor contribui la cresterea valorii
adaugate a produselor agricole si vor permite o mai buna promovare a lanturilor
alimentare. In cadrul investitiilor propuse prin aceasta masura, GAL va incuraja utilizarea
energiei regenerabile si prelucrarea deseurilor.
Legatura 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 competitivităţii agriculturii;
1.3 Obiectivele specifice ale măsurii M2/3A:
 Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole si prin creșterii calităţii produselor obţinute;
 Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul
fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor
alimentare integrate;
 Incurajarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.
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 organizării lanțului alimentar,
inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a
gestionării riscurilor în agricultură; P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 17 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 urmatoarele obiective transversale: mediu si inovare.
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Complementaritatea interventiei propuse in SDL prin M2/3A 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, M3/3A si M4/6A sunt complementare cu M2/3A.
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Masurile M2/3A si M3/3A contribuie la realizarea prioritatii P3.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adaugata a masurii deriva din urmatoarele:
- creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin realizarea de investitii in unitati sau
echipamente de procesare a produselor agricole;
- păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă;
- reducerea costurilor aferente energiei utilizate in cadrul exploatatiei;
- cresterea valorii adaugate a produselor agricole rezultate in urma procesarii;
- dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how in teritoriul GAL;
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE:
R (UE) Nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și
FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC și FEPAM și
de abrogare a R (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
R (UE) Nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor
prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a R (UE) nr. 637
/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii;
Legislație națională:
Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru
beneficiarii cooperative agricole,
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu completările și
modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole,
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare,
Ordin 57 din 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează,
transportă şi/sau distribuie produse de origine animal cu modificările și completările
ulterioare.
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
4.1. Beneficiari direcţi
- “fermieri” definiti conform HG nr. 226/2015;
- cooperative agricole si asociatii de crescatori de animale;
- micro-intreprinderi si intreprinderi mici;
4.2. Beneficiarii indirecţi
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;
Categoria de clienti ai produsului comercializat de beneficiar.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale
Reg.(UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii de pe teritoriul GALului, propuse în urma acţiunilor de consultare/animare realizate pentru elaborarea SDL:
(a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
(b) Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de
transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor
agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
(c) Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu
noile standarde** impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea
produselor agro-alimentare;;
(d) Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. etichetare, ambalare);
(e) Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale;
Actiuni neeligibile:
 achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, de animale și de plante
anuale, precum și plantarea acestora din urmă;
 achizitionarea de cladiri;
 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
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile
prevăzute prin sub - măsură;
Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista
cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de
produse Anexa I și non-Anexa I;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării
documentației tehnico-economice;
Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în
vigoare menționată în cap. 8.1;
Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică,
sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
8. Criterii de selecţie
1. Numar de locuri de munca create.
2. Vor fi sprijiniti cu prioritate tinerii fermieri în vârstă de până la 40 ani împliniţi în anul
depunerii proiectului de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg.(UE) nr.
1305/2013).
3. Complementaritate cu alte masuri din SDL.

4. Proiectul presupune şi investitii in producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile.
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau
cooperative care desfăşoară activităţi agricole generatoare de profit care necesită sprijin
pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de muncă. In
stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in vedere
urmatoarele elemente: numarul mic de unitati de procesare din teritoriul Valea Prutului
dar si numarul mare de exploatatii agricole de semi-subzistenta si subzistenta slab
dezvoltate, necompetitive si fara posibilitati proprii de modernizare dar si lipsa fondurilor
necesare asigurarii cofinantarii (conform analizei diagnostic din Cap. I, teritoriul LEADER
Valea Prutului este o zonă săracă, 10 din 11 UAT avand IDUL mai mic de 55.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor
eligibile in limita sumelor alocate apelului de selectie.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu de
selecţie indeplinit, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul:
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii
de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg.(UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au
stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II)
b) Investitiilor collective (realizate de asociaţii/cooperative);
c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la art. 32 Reg.(UE) nr. 1305/2013;
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale;
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea, la piețele locale
și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/ organizații de producători;
Locuri de munca create.

