CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor

MĂSURA 4.1
FIȘA MĂSURII
Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor agricole
CODUL Măsurii – 4, sub-măsura 4.1
DI M4 / 2A principal și 5D secundar
Tipul măsurii: investiții
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
Creșterea animalelor reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor de pe
teritoriul GAL G10, sectorul zootehnic din regiunea este în scăderea, iar fermieri nu are
fonduri suficiente pentru măsuri de mediu, și ca urmare nu nare acces la alte surse de
finanțare, neîndeplinind criterilor minime. Conform normelor în vigoare, trebuie respectate
distanțe fața de zone de locuințe, etc., și mai multe fermieri nu are terenuri necesare
pentru realizarea investițiilor respective.
Obiectiv de dezvoltare rurală O1 la care contribuie.
Obiectiv specific al măsurii M4.1:
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură
- Creșterea valorii economice a exploatațiilor prin modernizarea, extinderea sau
diverzificarea activităților agricole.
Măsura contribuie la prioritateaP2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A principal și 5D secundar dintre cele
prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: contribuie la
realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.
- inovare: prin sprijinirea cooperării între fermieri, ONG-uri și APL din zona
- mediu și clima: asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea
schimbărilor climatice.
Sprijinul va fi acordat exploatațiilor agricole care vor introduce utilizarea energiei
regenerabile, precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în
agricultură.Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M4.1 este clar delimitat de alte
sub-măsuri din SDL, adică de 4.2 și 4.3.
Sinergiacu alte măsuri din SDL: nu este cazul.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Sub-măsura are caracter inovativ prin facilitarea cooperării între fermieri și organizații,
instituții, presupunând un efort comun, cu cheluieli mai mici. Submăsura încurajează
investiții în tehnologie de ultimă generație, stimularea agriculturii din teritoriul GAL G10,
păstrarea și crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de
know-how.
3. Trimiteri la alte acte legislative
- DIRECTIVA PARLAMENTULUI SI A CONSILIULUI EUROPEAN60/2000/EC privind stabilirea unui
cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei
- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul
de viaţă al populaţiei
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
direcți (solicitanți eligibili):
- Entități private: Fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate), Cooperative,
Societate cooperativă agricolă, Forme de asociere a fermierilor înregistrate conform legii.
indirecți: ferme mixte și zootehnice din sate deservite prin operațiune.
5. Tip de sprijin
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
• Plăți în avans (maxim 50%), 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
- trebuie respectate condițiile din capitolul ”8.1. Descrierea condițiilor generale aplicate
mai multor măsuri” din PNDR 2014-2020
- operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din PNDR, dacă au fost încheiate în mod fizic
sau implementateintegral înainte de depunerea de către beneficiar acererii de finanțare în
cadrul programului la GAL, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către
beneficiar
- următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție: taxa pe valoarea adăugată, cu
excepția cazului în careaceasta nu se poate recupera în temeiul legislațieinaționale privind
TVA-ul
-acțiuni eligibile:
- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei
în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu al fermei;
- Achizitionarea de utilaje agricole moderne (EURO 6) cu un consum redus de combustibil
pentru modernizarea fermelor (vegetale, animale, mixte).
- costurile generale trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5% pentru
proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decăt cele referitoare la construcțiimontaj.- se vor respecta regulile schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul).
Pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 19.2 (investiții/servicii/sprijin forfetar) se vor
respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de
dezvoltare rurală co-finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de
la bugetul de stat.
7. Condiții de eligibilitate
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin submăsură
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
- Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați șiîntreţinerea
investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată
- solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului, sau dreptul
de folosință asupra clădirii/terenului (pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data
depuneri proiectului ) pe care se realizează investiția;
- localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de GAL;
- investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului ,
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;
- investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul : sănătății publice , sanitar
veterinar și de siguranța alimentară;
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- beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele , acordurile, si autorizațiile necesare
investiției respective;
- construcția modernizarea și extinderea clădiriilor respecte prevederile PUG (dacă
este cazul);
- prin SF beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea/oportunitatea și
necesitatea investiției;
- toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL;
- investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim
4.000 SO (valoare productie standard);
- solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor 3 ani fiscal) nu
depășește de patru ori valoarea sprijinului solicitat;
- solicitantul trebuie să aibă sediu social în teritoriul GAL, dimensiunea economică a
exploatației (EuroSO) să fie pe teritoriul GAL și investiția să se realizeze în teritoriul GAL;
- solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
- investițiile în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu
condiția ca energia obținută să fie destimată exclusiv consumului propriu al fermei.
Operațiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin
PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare sunt, după caz:a) solicitanții/ beneficiarii,
după caz, înregistraţi înRegistrul debitorilor AFIR, atât pentru ProgramulSAPARD, cât și
pentru FEADR, până la achitareaintegrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și
majorărilor de întârziere;b) solicitanții/ beneficiarii, după caz, care au contracte de
finanțare pentru proiectenerealizate încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data
rezilierii, iarsolicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru
nerespectareaobligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;c)
beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situațiilitigioase
cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței dejudecată în litigiul dedus
judecății;d) solicitanții care s-au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare
că vordepune dovada cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și
nuprezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesaprogramul
timp de 1 an de la notificare, e) solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în
Declarația pe proprie răspundere F, aplicabile prioectului
8. Criterii de selecție
Selecția proiectelor de către GAL-uri se bazează pe evaluări documentate care
demonstrează fundamentarea și corectitudinea deciziei în ceea ce privește criteriile
coerente și relevante. Criteriile de selecție sunt adecvate specificului local, și sunt în
conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL.
CS1: solicitantul este o formă de asociere a fermierilor (max. 30 puncte, proporțional)
CS2: investiția crează locuri de muncă în activități agricole (20 puncte)
CS3: investiția utilizează energie din surse regenerabile (20 puncte)
CS4: Principiul dimensiunii exploatației agricole (max. 30 puncte, proportional)
Maxim: 100 puncte.
Criteriile de selecție respectă prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce
priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.
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9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului pentru măsurile ce vor fi finanțate prin LEADER estestabilită de
parteneriate astfel:
• pentru operațiunile generatoare de venit: 50% ;
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
Valoarea sprijinului: 5.000 euro – 52.700 euro
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va
depăși 52.700 euro.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:
- Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv, la data
depunerii cererii de finanțare (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);
- Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative,
societăți cooperative agricole, grupuri de producători)
- Zonele care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice
mentionate la art 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013
10. Indicatori de monitorizare

Măsura
4.1 Sprijin
agricole

pentru

dezvoltarea

activităților

Obiectiv transversal 1: inovare

Obiectiv transversal 2: protecția mediului și de
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea
la acestea
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Indicatori de rezultat
Numărul de exploatăți sprijinite: 0
Nr. locuri de muncă create: 2
Cheltuială publică: 80.000 euro
Nr. investiții în tehnologie de ultima
generație, stimularea agriculturii din
teritoriu: 2

