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FIȘA MĂSURII 2.1
SUSȚINEREA AGRICULTURII DIN TERITORIUL
GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
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CODUL Măsurii - Măsura 2.1
Tipul măsurii:  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
Principala caracteristică a microregiunii PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT este dependența masivă de
agricultură. Conform analizei SWOT a teritoriului au rezultat următoarele:
- opţiunea majoritară a populaţiei şi a partenerilor GAL este de susţinere a activităţilor agricole;
- lipsa unităţilor de procesare;
- lipsa procesării la nivelul fermelor;
Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul publicprivat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria Miniș-Măderat în
baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format din următoarele unități
administrativ teritoriale aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul Pâncota și comunele: Bârzava,
Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova,
Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru
Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT
– comune și UAT – orașe mici cu o populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria
Miniș-Măderat este eligibil pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a
GAL Podgoria Miniș-Măderat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:
Favorizarea competitivităţii agriculturii
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:
Măsura contribuie la obiectivul general local al strategiei care este „favorizarea competitivității
agriculturii pe teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat”.
Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor
obţinute.
2. Restructurarea exploataţiilor şi transformarea acestora în exploataţii comerciale.
3. Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiţii.
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4. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei
şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi prromovării lanţurilor alimentare
integrate.
Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie
la prioritatea P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile şi prromovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile
a pădurilor.
Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 17,
punctul 1, litera a din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: Măsura contribuie la Domeniul de intervenție
2A) Îmbunătățirea performaței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării
și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piața și a orientării spre
piața, precum și a diversificarii activităților agricole
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg. UE 1305/2013: Măsura contribuie la obiectivele:
mediu, climă şi inovare
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
M 2.4 Certificarea și prromovarea produselor agro-alimentare din teritoriul PODGORIA MINIŞMĂDERAT
Măsura 2.1 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct pe măsura 2.2 (IMM
cu domenii de activitate în sectorul agricol), măsura 2.3 (asociat unic și administrator al unei societăți
cu răspundere limitată - SRL) și măsura 2.4 (producători-întreprinderile) din cadrul SDL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.2 sunt fermieri înregistrați ca PFA (persoană fizică autorizată), II
(întreprindere individuală) și IF (întreprindere familială); IMM (întreprinderi mici și mijlocii) cu
domenii de activitate în sectorul agricol.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.3 sunt PFA – persoană fizică înregistrată și autorizată în conformitate
cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44 / 2008, cu modificările și completările
ulterioare: individual și independent, ca persoană fizică autorizată; întreprinzător titular al unei II –
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întreprinderi individuale; ca întreprinzător titular al unei IF - întreprinderi familiale; asociat unic și
administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL; asociat majoritar (majoritatea absolută,
reprezentând 50%+1) și administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL.
Beneficiarii direcți ai măsurii 2.4 sunt producători – întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi
mici și mijlocii, conform Legii 346 / 2004 – privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari); cooperativele
și grupurile de producători.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
M 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞMĂDERAT
M 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole de către tinerii fermieri din teritoriul GAL
PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT
2. Valoarea adăugată a măsurii
Măsura contribuie la:
- Stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL;
- Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
- Păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;
- Încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători de
animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL, Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg.
(UE) nr. 807/2014.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii
Direcți:
- IMM-uri;
- Fermieri înregistrati ca PFA, II, IF;
- Asociații de crescători de animale/Cooperative agricole de pe teritoriul GAL.
Indirecți: Comunitatea de pe teritoriul GAL.
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5. Tip de sprijin
- 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, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în urma acţiunilor de
consultare/animare realizate în teritoriul GAL, transpuse în următoarele acțiuni eligibile:
1. Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei.
2. Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale.
3. Modernizarea exploataţiilor apicole.
4. Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice.
5. Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale.
6. Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte.
7. Construirea de unităţi de procesare pentru /legume/fructe/cereale, doar în cazul în care vor fi
procesate produsele din ferma proprie în proporție de minim 70%, rezultând produse finite ce
se încadrează în Anexa I la Tratat.
8. Construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe, doar în cazul în care se vor
depozita produsele din ferma proprie în proporție de minim 70%, rezultând produse finite ce
se încadrează în Anexa I la Tratat .
9. Înfiinţare/modernizare de sere/solarii pentru legume.
Acțiuni neeligibile:
- achiziţionarea de utilaje sau echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia:
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi
realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport
persoane;
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de
asigurare;
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013.
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7. Condiții de eligibilitate
- Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL Podgoria Minis Maderat;
- Beneficiarul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR);
solicitantul nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din proprie
iniţiativă, sau 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor
contractual şi nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a
instanţei de judecată;
- Beneficiarul sa aibă sediul social şi/sau secundar pe teritoriul GAL Podgoria Miniș - Măderat;
- Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim
4.000 SO;
- În cazul proiectelor care prevăd desfașurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole,
solicitantul va fi înscris cu exploatația agricolă la APIA/ANSVSA de mai puţin de un an de zile;
- Dimensiunea economică în cazul proiectelor depuse de formele asociative va fi suma
dimensiunilor economice ale exploatațiilor membrilor fermieri;
- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din tipurile de acţiuni prevăzute prin
măsură;
- Beneficiarul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiţiei;
- Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;
- Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă de
minim 5 ani, de la ultima plată.
8. Criterii de selecție
- Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară;
- Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producţiei agricole primare cu
procesarea şi/ sau comercializarea;
- Dimensiunea exploatației agricole sprijinită;
- Principiul asocierii fermierilor, care deţin exploatații de dimensiuni micii şi/sau medii;
- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea totală a proiectului – minim. 5.000 euro – max. 400.000 euro
Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil – max. 200.000 euro.
Rata de sprijin va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi se va putea majora suplimentar fără
a depaşi 90 % cu:
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-

20% pentru investiţii realizate de tineri fermieri până în 40 de ani la data depunerii cererii de
finanţare;
20% pentru investiţii colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și
grupuri de producători) și a proiectelor integrate.

10. Indicatori de monitorizare
- Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite: 3;
- Număr de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului: 2.
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