Denumire Masură
Codul Măsurii
Tipul Măsurii

Susţinerea fermelor mici din microregiunea Ceahlău în vederea
restructurării şi modernizării acestora
M 8 / 2A
 Investiţii
Servicii
x Sprijin Forfetar

1.Descrierea generală a Măsurii
Principala caracteristică a microregiunii Ceahlău este dependența masivă de agricultura de
semisubzistență.
Potențialul agricol specific al microregiunii este cel zootehnic, toate localităţile partenere fiind
situate în zona montană defavorizată, unde creşterea animalelor constituie principala
activitate agricolă. Din păcate, agricultura practicată cu preponderență, este cea practicată la
nivelul exploatațiilor agricole de dimensiuni mici, forța de muncă îmbatrânită, ponderea scazută
a muncii mecanizate în procesul de producţie, şi bineînteles, o valoare scazută a veniturilor
obținute.
Aşa cum reiese şi din analiza SWOT, preponderența exploatațiilor agricole mici /foarte mici de pe
teritoriul GAL Ceahlău reprezintă unul din punctele slabe identificate, iar din acţiunile de
animare şi consultare, respectiv analiza chestionarelor aplicate se desprinde o acută nevoie de
spijin în vederea transformării acestora în expoatații viabile şi cu deschidere către piața locală
de valorificare a produselor agroalimentare. Se impune astfel, îmbunătăţirea competitivității
exploatațiilor, în special a celor mici, asa cum sunt definite in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020
care, prin investiţii în capital fix şi prin introducerea tehnologiilor noi şi performante, să conducă
la transformarea unui număr mare de astfel de ferme în exploatații agricole viabile.
Obiectivele de
Favorizarea competitivității agriculturii
dezvoltare rurală
(conform Reg. UE
1305/2013, art. 4
Obiectivele specifice ale Obiectivul general al Măsurii este: Creşterea competitivității
Măsurii
exploatațiilor agricole asa cum sunt definite in cap. 8.1 din PNDR
2014-2020, de pe teritoriul LEADER al GAL Ceahlău
Contribuţia la
P2 : Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor
Prioritatea/priorităţile
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor
prevăzute la art. 5 din
agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurii.
Reg. UE 1305/2013
Contribuţia la
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. 1305/2013.
obiectivele prevăzute în
Reg. 1305/2013
Contribuţia la domeniile 2A) Îmbunătăţirea performanței economice a tuturor exploatațiilor
de intervenţie Măsurii
agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploatațiilor, în
19.2
special în vederea creșterii participării pe piață şi a orientării spre
piață, precum şi a diversificării activităţior agricole.
Contribuţia la
Mediu, clima şi inovare.
obiectivele transversale
ale Reg. UE 1305/2013
Complementaritate cu
M8/2A este complementara cu masura M7/1A
alte măsuri din SDL
Vor fi prioritizati spre finantare fermierii si IMM-uri ce activeaza in
sectorul agricol care au beneficiat de actiuni de formare, informare si

Sinergia dintre măsurile
propuse prin SDL
Valoarea adaugată a
Măsurii

Trimiteri la alte acte
legislative

Beneficiari direcţi
(aplicanţi)
Beneficiari indirecţi
(grup ţintă)
Tip de sprijin (conf.
Art. 67 din Reg. UE
1303/2013)
Acţiuni eligibile

Acţiuni neeligibie
Condiţii de eligibilitate

transfer de cunostinte prin masura M7/1A
M 9/2A Creşterea productivității agricole şi a valorii adaugate a
produselor.
Stimularea agriculturii în vederea alinierii fermelor la standardele
europene de gestionare a dejecțiilor şi creșterii bunăstarii animalelor.
Măsura se adresează şi activităţilor sau operațiunilor agricole
deficitare, dar cu potențial de dezvoltare, conform nevoilor rezultate
din analiza diagnostic şi celei SWOT (ex: culturi în spaţii protejate,
culturi fructe de pădure, ciuperci, flori, apicultură).
1.1 Legislaţia europeană:
• Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013
1.2 Legislaţia Naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole
Legea 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare
OUG 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Fermieri înregistrati ca PFA, II, IF
IMM cu domenii de activitate în sectorul agricol
Comunitatea de pe teritoriul GAL Ceahlău
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanţarea
activităţilor agricole desfășurate de către fermieri mici (conform
definitiei din Art. 8.1 PNDR 2014-2020) pe baza unui plan de afaceri.
Investiţii în extinderea şi/ sau modernizarea spaţiilor zootehnice;
Investiţii în modernizarea exploatațiilor apicole;
Investiţii în înfiinţarea de plantații fructe de pădure, ciuperci;
Investiţii în înfiinţarea de culturi de legume şi flori în spaţii protejate;
Investiţii în tehnologii eficiente de reducere a poluării şi respectarea
standardelor Uniunii şi cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată
a gunoiului de grajd pentru fermele zootehnice;
- Achiziţionarea de utilaje şi echipamente second hand
-Proiectul trebuie sa fie realizat pe teritoriul GAL Ceahlău.
-Beneficiarul trebuie să 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 contractuale
şi nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, până la pronunţarea
definitivă a instanţei de judecată.
-Beneficiarul trebuie sa aibă sediul social şi secundar pe teritoriul GAL
Ceahlău.
-Investiţia trebuie sa se realizeze în cadrul unei ferme mici
-Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din tipurile de
acţiuni prevăzute prin Masură.

Criterii de selecţie

Sume aplicabile şi rate
de sprijin

Indicatori de
monitorizare

-Beneficiarul deţine competențe şi aptitudini profesionale, îndeplinind
cel puţin una dintre următoarele condiţii:
 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie
agrară;
 cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la
programe de instruire;
 angajament de a dobândi competențe profesionale adecvate întro perioadă de grație de max. 36 luni de la data semnării deciziei de
finanţare.
- Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de
cel mult 3 luni de la dată semnării deciziei de acordare a sprijinului.
- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul
face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin
comercializarea producţiei proprii (cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri).
Solicitanţii nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie
similară;
Principiul sectorului prioritar
Zootehnic:
- bovine (sunt incluse şi bubalinele)
- apicultură
- ovine şi caprine
Vegetal:
- legumicol
- fructe de pădure, ciupercării
- flori
Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform
legislaţiei naționale în vigoare.
Vor fi prioritizati: fermierii si IMM-uri ce activeaza in sectorul agricol
care au beneficiat de actiuni de formare, informare si transfer de
cunostinte prin masura M7/1A
Valoarea sprijinului acordat va fi de :
-15.000 euro
Sprijinul se va acorda sub formă de primă în doua tranșe, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de
finanţare;
- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia
implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi trei
ani, de la încheierea deciziei de finanţare.
Număr de exploatații sprijinite
Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecţia
mediului
Număr de locuri de muncă create

