FIȘA MĂSURII
( M3/ 2 B) . Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE
LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE

Tipul măsurii :

INVESTITII
SERVICII

x

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 complementarității cu alte măsuri din SDL.
În zona GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALA, conform analizelor efectuate în zonă,
rezultă că în teritoriu , sunt tineri cu inițiativă, care doresc să se întoarcă sau să-și
întărească poziția în teritoriu. Aceștia doresc să înceapă mici afaceri în domeniul agricol,
datorită faptului că dețin în proprietate/ arendă suprafețe mici de teren agricol.
Suprafețele de teren pe care le pot pune la dispoziție încadrează exploatațiile agricole în
categoria de exploatații agricole de semi-subzistență sau în categoria fermelor de mici
dimensiuni.
Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a
sectorului agricol, având ca efect atât îmbunătăţirea competitivităţii acestuia, cât şi
îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor rurale. Generaţia tânără de fermieri poate să
îndeplinească mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor şi
totodată şi pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate
alimentară, igienă şi bunăstare a animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de
calitate superioară, conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea
schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor
de dioxid de carbon), creare de locuri de muncă şi creştere economică în mediul rural,
conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole.
Printre problemele identificate la nivelul teritoriului se numără :
-lipsa fondurilor pentru mecanizare și dezvoltare, în cadrul exploatațiilor agricole
-populația activă în domeniul agricol este îmbătrânită
- necesitatea diversificării activităților actuale
- proprietate fărâmițată și lipsa spiritului asociativ
- migrația populației tinere în afara teritoriului GAL
Măsura vizează creșterea competitivității economice a teritoriului GAL si
diversificarea activităților economice .
Obiectivele de dezvoltare rurală : Obiectiv 1- favorizarea competivității
agriculturii
Obiectivele specifice ale măsurii :
- instalare tinerilor fermieri
- modernizarea fermelor de semi-subzistenta
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Măsura contribuie la următoarea prioritate: - P 2- creșterea viabilității exploatațiilor și
a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor.
Măsura contribuie obiectivelor art 19 din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea
exploatațiilor și a întreprinderilor”
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție : ( 2B) facilitarea intrării în sectorul
agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor
Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume :
 Mediu
Complementaritatea cu alte masuri din SDL : Măsura este în complemetaritatea
măsurii M 2 / 6 A sau M4/6A, deoarece un beneficiar poate să-și dezvolte acvitățile
societății prin realizarea de activități non- agricole
Sinergia cu alte măsuri din SDL.
( M6/ 2 A) . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul
pomicol sau zootehnic
2. Valoarea adăugată a măsurii
Oportunitățile dezvoltării economice sunt, în acest moment, limitate în acest
teritoriu, ca și în alte zone rurale ale României, în profida existenției unui potențial
important în domeniul agricol. Lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la această
limitare.
Această măsură dorește să își aducă aportul la creșterea veniturilor
exploatațiilor conduse de tinerii fermieri ,precum și la dezvoltarea fermelor mici.
Caracterul integrat al acestei măsuri este dat de convergența acesteia cu obiectivele
strategiei. Practic, acest sprijin forfetar va stimula instalarea tinerilor fermieri, lucru
benefic în condițiile în care, conform analizei SWOT, tinerii originari din acest teritoriu au
tendința de a-și căuta loc de muncă în orașe, datorită câștigurilor considerate prea mici
de către ei. Acest sprijin țintește o creștere a dotării tehnice a fermei în care se
instalează tânărul fermier, astfel ca viitorul fermei să fie asigurat, în condiții de
modernizare. De asemeni, in SDL s-a optat, prin intermediul altei măsuri la acordarea de
ajutor forfetar pentru activități neagricole, lucru care demonstrează gândirea integrată,
precum și rolul de parte integrantă a SDL, pentru această măsură.
Caracterul inovativ este dat în principal de faptul că tânărul fermier este stimulat pe
de o parte să preia ferma, iar cu ocazia instalării i se oferă o sumă forfetară pentru
investiție, astfel că acesta poate să decidă ce utilaje să achiziționeze, în vederea
dezvoltării activității ori a înlocuirii celor vechi, cu unele mai eficiente.
3.
Trimiteri la alte acte legislative
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii
Europene din 17 decembrie 2013
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii
Europene din 17 decembrie 2013
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările
ulterioare;
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie
2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
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Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în
aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau
origine etnică;  Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie
2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce
priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;
 Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului
Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate
4.Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă)
- Beneficiarii directi -Tineri fermieri, ( persoana fizică înregistrată și autorizată /
asociat unic si administrator SRL / asociat majoritar si administrator SRL) în
conformitate cu definiția prevăzuta la art.2 din R( UE) nr 1305/2013, care se
instalează ca unic șef de exploatației agricole , pentru fermele curpinse intre 8.00050.000 SO, care desfășoara activitatea principala în sectorul animal si apicol/ pomicol
Beneficiari indirecti- familia și alți locuitori de pe teritoriul GAL cu care intră în relații
contractuale
5. Tip de sprijin
Sume forfetare , în funcție de dimensiunea fermei
6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:
a. Acțiuni eligibile
achiziționarea de echipamente agricole noi
achiziționarea de animale/albine
achiziționarea de teren pentru activitățile agricole care sa deserveasca direct
activitatile din planul de afaceri.
- realizarea de investiții ( construcții/ dotări) în domeniul agricol, în care se
încadrează directia proiectului
- achizitionare material saditor
b. Acțiuni neeligibile
Cheltuielile neeligibile generale sunt
• 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 şi pentru
transport persoane;
 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași
costuri eligibile;
 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;
 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 /
2013 și anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi
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acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare; b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri
construite, cu excepția terenurilor agricole; c. 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.
 toate codurile CAEN și grupele care nu fac parte din categoria de activități
eligibile
7.Conditii de eligibilitate
Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi
Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general – Doar pentru
proiectele care prevad investitii cu constructii montaj
Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile .
Investiția va îndeplini condițiile de mediu
Inceperea implementarii a planului de afaceri, în termen de maxim 9 luni de la data
deciziei de acordare a ajutorului
2. Criterii de selecție
Relevanta proiectului pentru măsură si strategie, abordarea de jos în sus -20 puncte
Proiecte care cuprind activități care sprijină protecția mediului. 20 puncte
Proiecte derulate de femei -30 puncte
Diploma de studii superioare în domeniul de activitate al proiectului- 30 puncte
9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului
Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect 40000 euro alocatie, in functie
de marimea expoatatiei, astfel:
- 32.963,49 euro pentru exploatatii intre 8.000 S.O. si 29.999 S.O.
- 40.000 euro pentru exploatatii intre 30.000 S.O. si 50.000 S.O.
Intensitatea sprijinului :
40.000 euro pentru proiectele care se adresează tinerilor fermieri și
o 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
o 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării
corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani (/ 5 ani pentru
exploatațiile pomicole)
Suma alocată- Pentru această masură se vor aloca 65.926,99 de euro
10.Indicatori de monitorizare
Indicator de monitorizare
Canitate indicator
Numarul
de
exploatatii
agricole/ Minim 2 proiecte
beneficiari sprijiniti
Locuri de munca create
Minim 2 locuri de munca
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