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Fișa Măsurii 
M2/3A 

COMERȚ INOVATIV ȘI PIETE LOCALE ÎN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE 

 

Denumirea măsurii 

 
COMERT INOVATIV SI PIETE LOCALE IN TERITORIUL GAL 
SIRETUL VERDE 
 

Codul măsurii M2/3A  

Tipul măsurii Servicii si investitii 

Descrierea generală a măsurii 
 

Justificare. Corelare 
cu analiza SWOT 

Agricultura este o activitate traditionala in teritoriul GAL 
Siretul Verde, insa productia agricola, mai ales cea de legume 
si fructe este insuficient valorificata. Masura isi propune sa 
vina in sprijinul producatorilor agricoli locali si sa ii ajute sa 
acceada pe noi piete utilizand forme si mijloace inovative. 

Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

1. Favorizarea competitivitatii agriculturii 

Obiectivul specific 
local al măsurii 

- promovarea si valorificarea produselor agricole şi 
alimentare de importanţă locală 
-identificarea de noi piete si clienti pentru produsele locale 
din teritoriul GAL 

Contribuţie la 
prioritatea/priorităţi
le prevăzute la art.5, 
Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

Măsura contribuie la Prioritatea 3. Promovarea organizării 
lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură 

Contribuţia la 
Priorităţile SDL 
(locale) 

Masura contribuie la toate cele 3 prioritati locale:  
- Sporirea atractivității teritoriului prin intarirea identitatii 
locale si creșterea coeziunii sociale 
- Imbunatatirea calității vieții în teritoriu 
- Valorificarea durabila a specificului si potentialului local 

Masura corespunde 
obiectivelor art. 17 
din Reg.(UE) 
nr.1305/2013 

 
Investiții în active fizice 

Contribuţia la 
domeniile de 
intervenţie 

Masura contribuie la DI 3A) ) Îmbunătățirea competitivității 
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora 
în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de 
calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 
promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și 
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al organizațiilor interprofesionale 

Contribuţia la 
obiectivele 
transversale ale 
Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare atat prin 
categoriile de acțiuni eligibile propuse cat si prin specificul 
teritorial/local al intervențiilor, care permite realizarea 
investiilor atât in UAT-uri comune cât și in UAT-uri orase mici 
cu o populatie de maxim 20.000 locuitori. 

Complementaritate 
cu alte măsuri din 
SDL 

M1/3A 

Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

Masura M2/3A este in sinergie cu masura M1/3A si amandoua 
contribuie la Prioritatea 3. Promovarea organizării lanțului 
alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 
agricultură 

Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adaugata a masurii consta in identificarea de solutii care raspund 
problemelor locale legate de lipsa pietelor de desfacere pentru produsele agricole 
locale . 

Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie naţională: cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL, Prevederile PNDR 2014-
2020 Legislatie europeana: Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, completat 
cu Reg. (UE) nr. 807/2014 si 808/2014, Reg. (UE) nr. 1242/2008, Reg. (UE) 
1407/2013. 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 
fermieri organizati din punct de vedere legal, 
grupuri si organizatii de producatori agricoli,  
cooperative agricole 

Beneficiarii indirecţi consumatori din piata locala  

Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare 

Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Toate tipurile de actiuni eligibile/neeligibile sunt stabilite cu respectarea 
prevederilor HG 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 si 1303/2013,PNDR - 
cap. 8.1 și Fisa tehnica a submasurii 19.2, conform prevederilor din Ghidul 
Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

Pentru proiecte de investiţii: 

Acțiuni eligibile: 
-Investiţii tangibile şi/sau intangibile care vizează prelucrarea, comercializarea şi/sau 
dezvoltarea produselor agricole  
-constructia de cladiri si/sau achizitionarea de mijloace de transport 
specializare/echipamente/ pentru depozitarea si expunerea produselor  
Acțiuni neeligibile: 
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- achizionarea de echipamente/utilaje second-hand 

Pentru proiecte de servicii 

Acțiuni eligibile: 
- consultanta 
- promovare 
- achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, 
drepturi de autor, marci. 
Acțiuni neeligibile: actiuni de promovare a bauturilor alcoolice, cu exceptia vinurilor 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite 
prin măsură;  
- Viabilitatea economică a proiectului trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 
unei documentații tehnico-economice; 
- solicitantul sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei 
- solicitantul sa nu fie in dificultate  

Pentru proiectele de servicii 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite 
prin măsură 
- solicitantul sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei 
- solicitantul sa nu fie in dificultate  

Criterii de selecţie 

- solicitantul face parte dintr-o forma agricola asociativa  
- solicitantul produce in sistem ecologic 
- proiectul valorifica produse/materii prime locale 
- solicitantul este beneficiar al Masurii M1/3A "Scheme de calitate in teritoriul GAL 
Siretul Verde". 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Justificare 

Suma maxima este 95 000 de euro. 

Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.  

Indicatori de monitorizare 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele 
de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători: minim 2 

 


