
FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 
 
CODUL Măsurii – Măsura  M4  / 1A 
 
Tipul măsurii:  
□ INVESTIȚII  
X 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  
Analiza diagnostic și analiza SWOT a teritoriului Mara-Gutâi indică organizarea activității 
agricole în ferme mici și foarte mici, de tipul gospodăriilor țărănești, care oferă pe piață 
produse primare și lipsa factorilor care să stimuleze asocierea acestora. Această situație 
generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul 
rural, și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu 
nivelul existent în zona urbană.  
Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără:  
- competitivitatea scăzută a micilor fermieri 
- accesul limitat al populației la resurse şi la informaţii 
- spiritul antreprenorial slab la sat 
- exploataţii agricole fragmentate, cu producţie scăzută 
- piață slabă de desfacere pentru produsele primare realizate /ofertate de micii producători 
 
Asocierile cu scop economic nu se formează de la sine, au nevoie de sprijin individualizat - 
pentru fiecare grup în parte, pe toată durata constituirii și consolidării, până când organizația 
devine suficient de stabilă și solidă din punct de vedere economic.  Acest sprijin poate veni 
din partea unor organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică 
rurală (un proces de incubare de start-up-uri asociative). 
Viabilitatea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte pozitive multiple la 
nivel socio-economic în mediul rural), reprezintă principalul obiectiv al asocierii. Asocierea 
pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru una din aceste componente, 
poate crește șansele de dezvoltare ale producătorilor. Având în vedere această problemă și 
urmările benefice date de rezolvarea ei, se constată necesitatea majoră a unei măsuri de 
sprijin financiar care să favorizeze dezvoltarea unor astfel de structuri. 
Ca răspuns la nevoile identificate în analiza SWOT, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin 
financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru 
crearea de cooperative, retele, clustere, pentru a implementa in comun un plan de afaceri 
din domeniul agricol, agro-alimentar, turismului, etc. 
Crearea de rețele va ajuta la moderarea dezavantajelor legate de nivelul de fragmentare din 
sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova 
entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și 
procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea 
activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale.  
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: i) Favorizarea competitivității agriculturii; ii)Asigurarea 
gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, iii) Obținerea 



unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de muncă 
 
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

 Sprijinirea cooperarii intre diversi actori ai dezvoltarii rurale 
 Schimbarea mentalitații actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și a 

formelor asociative 
 Inființarea de rețele și clustere 

 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:      
P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele 
rurale; P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale 
Măsura corespunde obiectivelor art. din Reg. (UE) nr. 1305/2013: art.  15 ,,Servicii de 
consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației” 
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a 
creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale 
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare, 
protecția mediului  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
M1/2A   Dezvoltarea explatațiilor agricole 
M2/3A   Procesarea și marketingul produselor agricole 
M3/3A    Cooperare pentru lanturi scurte si piete locale 
 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 
2. Valoarea adăugată a măsurii: 
-Dezvoltare participativă a structurii asociative; 
-Schimbarea mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și în formele 
asociative; 
-Crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru actorii locali 
implicați; 
-Cresterea valorii adaugate a produselor și serviciilor prin aplicarea inovării; 
-Rezolvarea unei nevoi a teritoriului ( de ex. creșterea competitivității sectorului agricol și 
non-agricol ) pentru mai mulți beneficiari directi în același proiect și implicit și pentru mai 
mulți beneficiari indirecți; 
-Dezvoltarea unui model sustenabil de integrare a produselor locale pe piață; 
-Impact economic, social și de mediu mai puternic decât acțiunile realizate de actori 
individual 
  
3. Trimiteri la alte acte legislative: 
Legislație UE  
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
Regulamentul nr. 1305 
Legislație națională 
Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații 
Legea nr. 1/ 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și 
modificările ulterioare 



Legea cooperației agricole nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare 
Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de 
producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completările si 
modificările ulterioare 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 
 
Beneficiari direcți:  
Furnizorii de servicii de consiliere sau de formare, care dispun de personal calificat și de 

formare periodică, precum și de experiență consultativă și de fiabilitate în ceea ce privește 

domeniile de consiliere. 

Tipuri de beneficiari direcți:  

-  PFA, II, SRL, ONG, unități de învățământ 

 
Beneficiari indirecţi: 

 Populația locală; 
 Persoane fizice și juridice din sectorul agricol, alimentar, cultural, turism etc. 
 Reprezentanți sau angajați ai  IMM  care își desfasoară activitatea în teritoriul GAL 

 
5. Tip de sprijin: 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile şi neeligibile: 
Acţiuni eligibile: 
Servicii de consiliere care au în vedere constituirea formelor asociative, precum: 
- Acțiuni de animare și conștientizare a actorilor locali privind avantajele asocierii 
- Cheltuieli de funcționare a beneficiarului: salarii, cazare, masă, transport, închiriere 

spațiu pentru prestarea serviciilor de consiliere 
- Realizarea unor documentații specifice precum:  plan de afaceri, plan de marketing, ș.a. 

tipuri de documente corelate cu obiectivul proiectului  
- Alte cheltuieli justificate care sunt legate de serviciile de consiliere furnizate. (ex. 

servicii juridice pentru înființarea formei asociative, vizite de studiu, ș.a.) 
 
Acțiuni neeligibile: 
- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane; 
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile; 
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
o dobânzi debitoare; 
o achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 
temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare; 
o 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. 
 



7. Condiții de eligibilitate: 
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
Structura asociativă înființată prin proiect va avea sediul în teritoriul GAL Mara-Gutâi până la 

finele implementării proiectului; 

Acțiunile proiectului trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau 
județeană aprobată; 
Solicitantul trebuie  să  prezinte  până  la  finalizarea  proiectului un  plan  de afaceri/plan de 
marketing; 
 
8. Criterii de selecție: 
Relevanța proiectului pentru domeniul respectiv 
Acoperire teritorială: Beneficiarii serviciilor de consiliere provin din mai multe localitati din 
teritoriul GAL Mara-Gutâi  
Proiectul propune promovarea produselor locale, specificul teritoriului 
Contribuția la protecția mediului și dezvoltare durabilă în teritoriu  

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului:  100%  din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși suma și rata 

de sprijin de 1.500 euro pe serviciu de consiliere, conform Anexei II din Reg. (UE) nr. 

1305/2013  

Suma maximã pe proiect va fi publicatã în Apelul de selecţie proiecte. 

 
10. Indicatori de monitorizare: 
Cheltuieli publice totale 
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite  
Numărul de beneficiari sprijiniți 
 


