
Denumirea masurii Promovarea formelor asociative 

Codul masurii 3.1. 

Tipul masurii  INVESTITII x SERVICII  SPRIJIN FORFETAR 

1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII 

Justificare. Corelare cu 
analiza SWOT 

Cooperarea la nivelul actorilor economici este importanta pentru 
o dezvoltare unitara si eficienta a activitatilor productive, 
indeosebi in sectorul agricol. Din cauza unei slabe informari nu 
sunt cunoscute beneficiile reale cu privire la modalitatile de 
cooperare si exista reticenta cu privire la aceasta modalitate de 
lucru. In acest context, promovarea formelor de cooperare poate 
contribui la cresterea gradului de apartenenta a actorilor 
economici la acest tip de forme de activitate. Prin aceasta 
masura se are in vedere cooperarea orizontală și verticală între 
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri 
scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării 
acestora. 

Obiective de dezvoltare 
rurala al Reg(UE) 
nr.1305/2013 

i) Favorizarea competitivitatii agriculturii 

Obiective specifice ale 
masurii 

• Promovarea formelor asociative (ex:grupuri de producători, 

cooperative, organizații non-guvernamentale, asociații, 

fundații și federații, inclusiv grupurilor constituite conform 

art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

• Cresterea numarului de forme asociative in sfera activitatilor 

productive;  

• Utilizarea si dezvoltarea de know-how; 

• Crearea si mentinerea de locuri de munca; 

Contributie prioritatea/ 
prioritatile prevazute la 
art.5, Reg (UE) 

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv 
procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii 
animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura 

Corespondenta obiective 
din Reg(UE) nr.1305/2013 

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

Contributie domeniu de 
interventie 

3A) Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-
o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin 
intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a 
produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul 
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor 
de producatori si al organizatiilor interprofesionale 

Contributie la obiectivele 
transversale ale Reg(UE) 
nr 1305/2013 

Inovatie – formele de asociere promovate vor avea in vedere 
potentialul de inovare a activitatilor derulate de agentii 
economici si integrarea in vederea obtinerii unui rezultat 
inovativ;  
Protectia mediului – in procesul de promovare a formelor 
asociative vor fi punctate elementele care contribuie la protectia 
mediului; rezultatul unei asocieri (al carui rezultat final va fi un 
element cu caracter inovativ) va urmari sa asigure si sa 
imbunatateasca nivelul de protectie a mediului. 



Complementaritate cu 
alte masuri din SDL 

Masura 3.1 este complementara cu masurile 3.2 si 2.1. 
Beneficiarii comuni ai acestor masuri sunt producatorii agricoli, 
administratia publica, comunitatea locala 

Sinergia cu alte masuri 
din SDL 

Masura 3.1 este in sinergie cu masura 3.2, contribuind la 
realizarea prioritatii 3 

2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII 

Masura contribuie la: 

• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale agentilor economici prin creşterea 

competitivităţii activităţii agricole favorizata de cooperarea la nivel sectorial;  

• Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how; 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 

Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul grupurilor de producatori in sectorul 

agricol/pomicol prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 

PNDR 2014-2020 

Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 215/2014, 
Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014 
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015 

4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA) 

           Beneficiari directi 

 PARTENERIATE constituite în baza unui acord de cooperare 
format din cel puţin un fermier sau un grup de producători/o 
cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul 
agricol/pomicol și cel puțin un partener din categoriile de mai 
jos: 

a) Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 
b) Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 
c) Organizații neguvernamentale; 
d) Consilii locale; 
e) Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație 

publică; 
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, cu modificările și completările 
ulterioare). 

Beneficiari indirecti Agentii economici, comunitatea locala, adminsitratia publica 

5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 

6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 

• Actiuni de animare 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.; 

• Actiuni de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanturilor scurte de 

aprovizionare si a pietelor locale; 

• Actiuni legate de etichetarea si ambalarea produsului; 

• Actiuni specifice corelate cu planul proiectului. 

Cheltuieli eligibile: 
- Costuri aferente activitatilor de promovare si animare; 



- Costuri privind elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, 
inclusiv analize de piață, conceptul de marketing; 

- Costurile de funcţionare a cooperării - pot fi efectuate după semnarea contractului, nu 
vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect; 

- Costuri cu realizarea conceptului grafic pentru ambalaje, etichete pentru produsul ce va 
fi comercializat prin intermediul lantului scurt/pietei locale*), creare/achiziționare 
marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 
5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate 
(nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile); 

- Costuri cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților 
descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, 
inclusive cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiec; 

- Costuri legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, 
standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect 
(altele decât sediu) etc. 

7. CONDITII DE ELIGIBILITATE 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Proiectul trebuie sa se realizez in teritoriul GAL; 

• Proiectul trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute  

• 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; 

• Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare 

• Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de 

marketing adaptat la piața locală 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; 

• Dacă este cazul, 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; 

• Un proiect nu poate conține doar promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă 
secundară (mai putin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) a unui proiect 

8. CRITERII DE SELECTIE 

• Principiul implementarii in parteneriat; 

• Principiul complexitatii procesului de animare/promovare; 

9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%. 
Valoarea sprijinului nerambursabil este de minim 5.000 de euro/proiect si maxim 15.000 
euro/proiect. 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 

Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la 
grupuri/organizatii de producatori 

 


