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CAPITOLUL V. PREZENTAREA MĂSURILOR 

 

FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii COOPERARE 

Codul măsurii M1 / 1A  

Tipul măsurii 
 INVESTIȚII 

 SERVICII 

 SPRIJIN FORFETAR 

 

1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII 

1.1. Justificarea alegerii măsurii și corelarea cu analiza SWOT 

Măsura facilitează cooperarea între diverși actori locali, favorizând dezvoltarea de noi 

produse, procese și tehnologii, atât în sectorul agro-alimentar și silvic, cât și în alte 

domenii: economic, mediu și social. 

Măsura sprijină acțiunile comune favorizând constituirea și promovarea cooperării. De 

asemenea, prin criteriile de selecție specifice local se încurajază constituirea 

parteneriatului în formă asociativă cu personalitate juridică. 

Măsura este încadrată în principal pe Domeniul de intervenție 1A, dar poate răspunde 

și Domeniului de intervenție 6B, în funcție de tipul de activitate pe care parteneriatul îl 

abordează (agro-alimentar sau în alte domenii: economic, mediu, social, turism, etc.). 

Măsura are în vedere, în prinicipal, punerea în valoare a potențialului agricol și turistic 

al zonei sprijinind colaborarea între actorii locali care își propun dezvoltarea acestor 

domenii. 

Măsura, prin tipurile de operațiuni sprijinite, se corelează în principal cu următoarele 

puncte din analiza SWOT: Crearea de asociaţii, parteneriate, cooperative, grupuri de 

producători în domeniul agricol; Practicarea unui turism integrat, cu pachete turistice 

variate; Realizarea şi promovarea unor evenimente locale; Crearea unor lanţuri scurte de 

aprovizionare cu produse agro-alimentare; Practicarea unei agriculturi de subzistenţă, pe 

parcele mici, cu mijloace tehnice rudimentare, în lipsa unor lanţuri scurte şi grupuri de 

producători la nivelul teritoriului; Potenţialul turistic este în proporţie covârşitoare 

nevalorificat datorită: lipsei tradiţiei, inerţia de inovare şi diversificare a economiei 

rurale,  lipsa agenţiilor de turism şi de activităţi promoţionale; 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală(art. 4, Reg. (UE) 1305/2013 la care contribuie: 

 (a)    Favorizarea competitivității agriculturii; 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii  

OSL 1 - Sprijinirea cooperarii și instruirii;  

1.4. Prioritatea prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013 la care contribuie:  

P - (1) Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

în zonele rurale; 

1.5. Corespondența cu obiectivele prevăzute în Titlul III din Reg. (UE) 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

1.6. Domeniul de intervenție principal la care contribuie 

DI 1A - Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele 

rurale; 
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1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg. (UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare.  

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura M1/1A  este complementară cu măsura M2/1A, M3/2A, M4/6A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsura M1/1A este sinergică cu măsura M2/1A 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII 

Măsura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi 

alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci 

şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice, având 

caracter inovator prin modalitatea pe care o propune pentru soluționarea problemei 

colaborării și asociativității. 

  Valoarea adaugată a măsuri este generată și de impactul pe care proiectele 

finanțate îl poate aduce la nivelul teritoriului/comunității, prin contribuția la îndeplinirea 

următoarelor nevoi locale: (01) îmbunătățirea colaborării între actorii locali; (05) Lanțuri 

alimentare integrate; (06) Procesare și marketingul produselor locale, (07) Creșterea și 

diversificarea locurilor de muncă; (08) Infrastructură și servicii de bază adecvate; (09) 

Integrarea socio-economică a minorității rome; (10) Reducerea gradului de sărăcie și a 

riscului de excluziune socială, precum și (11) Conservarea și promovarea patrimoniului 

local și a tradițiilor. 

De asemenea, valoarea adăugată  se evidențiază prin criteriile specifice locale de 

eligibilitate și selecție.   

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; Regulamentul 

(UE) nr. 1407/2013  

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ) 

4.1. BENEFICIARI DIRECȚI 

PARTENERIATELE care aplică în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui 

componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un 

fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în 

sectorul agricol, respectiv cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel 

puțin o entitate care activează în domeniul turismului. 

 Fermieri din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici din teritoriul ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

 Organizații neguvernamentale din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

 Consilii locale din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

 Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică din teritoriul 

LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”. 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de 

proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008). 

 

4.2. BENEFICIARI INDIRECȚI(GRUP ȚINTĂ) 

Beneficiarii direcți ai măsurilor M3/2A, M4/6A. 

5. TIP DE SPRIJIN 

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 
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63 din regulamentul 1305/2014.  

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

6.1. ACȚIUNI ELIGIBILE 

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau 

intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi 

care cooperează pentru:  

a) Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse 

alimentare), şi/sau Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea 

unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la 

piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri; 

b) Crearea/dezvoltarea de grupuri și rețele pentru cooperare între operatorii mici 

în organizarea proceselor de lucru comune și împărtășirea de facilități și resurse 

și/sau pentru dezvoltarea/marketingul sericiilor turistice aferente turismului 

rural.  

Sunt considerate acțiuni eligibile, acțiunile prevăzute în Planul de marketing – care 

vor fi realizate în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” – din următoarele categorii: 

 Studii/planuri; 

 Costurile de funcţionare a cooperării; 

 Costuri directe a proiectelor specifice corelate cu planul detailat; 

 Costuri de promovare. 

6.2. ACȚIUNI NEELGIBILE 

Nu sunt sprijinite următoarele tipuri de cheltuieli: 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și 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; 

 construcția  sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile; 

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013; 

 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; 

 achiziționarea de clădiri. 

Acțiunile eligibile și neeligibile vor respecta prevederile: art. 65 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013, art. 45 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013, art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014, prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa 

tehnică a sub-măsurii 19.2, respectarea schemei de ajutor de minimis, HG 226/2015 

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

7.1. Condiții de eligibilitate specific locale 

 solicitantul se angajează să creeze cel puțin unui loc de muncă pe durata 

implementării activităților proiectului; 

 solicitantul sau unul dintre parteneri se angajează să participe la cel puțin o 

acțiune finanțată prin M2/1A. 

7.2. Condiții de eligibilitate specifice măsurii 
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 proiectul propus se va implementa în teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”; 

 solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

 solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

 solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind 

lanțul scurt de aprovizionare, respective solicitantul va depune un studiu/plan, 

privitor la conceptul de proiect privind organizarea proceselor de lucru comune și 

împărtășirea de facilități și resurse, și/sau dezvoltarea și marketingul turismului în 

teritoriul LEADER ,,Poarta Transilvaniei”, după caz. 

 solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața teritoriului 

LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere 

a activităților de promovare propuse; 

 proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau 

finalizat; 

 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 și descrise în secțiunea Informații specifice 

operațiunii din fișa măsurii; 

 toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe 

teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite cheltuieli , care vor fi detaliate în 

documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru 

acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează 

teritoriului GAL. 

8. CRITERII DE SELECȚIE 

8.1. Criterii de selecție specific locale 

 Principiul reprezentativității teritoriale a parteneriatului (parteneri din una sau 

mai multe u.a.t. aparținând teritoriului GAL); 

 Principiul numărul de locuri de muncă create prin proiect;  

 Principiul parteneriatelor multietnice. 

8.2. Criterii de selecție specifice măsurii 

 Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați 

 Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului 

 (a. parteneriatele care la finalizarea proiectului  formalizeaza cooperarea prin 

constituirea unei forme asociative cu personalitate juridica; b. entități cu experiență în 

domeniile cercetării de piață și al promovării produselor agro-alimentare, respectiv în 

domeniul dezvoltării/marketingului serviciilor turistice; c. consilii locale, unitati scolare, 

sanitare, de agrement și de alimentatie publica, ONG, alte entități relevante, pe baza 

obiectivelor proiectului); 

 Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse 

agro- alimentare cu valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme 

de calitate, produse din sistemele agricole HNV, etc.);  

 Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de 

producție și punctul de vânzare).  

Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar ghidul solicitantului elaborate de 

GAL și vor avea în vedere prevederile din articolul 49 al Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013, în scopul de a asigura tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a 

resurselor financiare și direcționarea acelor resurse în conformitate cu prioritățile Uniunii 
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în materie de dezvoltare rurală. 

9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

Valoarea maximă a sprijinului este de: 75.000 de euro/proiect; 

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

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

sprijinului acordat pe proiect depus. 

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală. 

În cazul în care costurile directe ale proiectului se regăsesc în alte măsuri de 

dezvoltare rurală se vor respecta intensitățile de la respectiva măsură. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului 

public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

La stabilirea cuantumului și intensității sprijinului s-au avut în vedere: alocarea 

financiară pe măsură, numărul de posibili beneficiari, obiectivele și prioritățile SDL, 

interesul colectiv, importanța strategică, accesul public la rezultatele proiectului și 

caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local. 

Intensitatea a fost stabilită în limita maximă prevăzută de Reg. (UE) 1305/2013. 

 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 

 

 Cheltuială publică totală; 
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