
 

 

Denumirea măsurii Ferme verzi 

Codul măsurii M4/5B  

Tipul măsurii Investiţii 

Descrierea generală a măsurii 

Justificare.Corelare cu analiza 
SWOTT 

Asa cum se arata in analiza SWOT , teritoriul are 
potențial ridicat pentru energie regenerabilă( 
eoliana- culoarul Siretului, biomasă, solară). 
LEADER ofera oportunitatea ca aceasta energie 
sa fie valorificata la nivelul exploatatiilor 
agricole locale, cu efecte pozitipe pentru mediul 
si economia locala.  
 

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

2. Asigurarea gestionarii durabile a resurselor 

naturale si combaterea schimbarilor climatice 

 

 

Obiectivul specific local al măsurii 

Măsura contribuie la obiectivul specific local 
"Integrarea cerintelor agriculturii durabile la 
nivelul explotatiilor agricole si imbunatatirea 
starii mediului natural" 
 
 

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

P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi 
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
reduse de carbon şi rezistentă la schimbările 
climatice în sectoarele agricol, alimentar şi 
silvic; 

Contibuţia la Priorităţile SDL (locale) 
Valorificarea durabila a specificului si 
potentialului local 
 

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

Investitii in active fizice 

Contribuţia la domeniile de 
intervenţie 

5B- Eficientizarea utilizarii energiei in sectorul 
agroalimentar 

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. 
 
Masura contribuie la obiectivele transversale 
mediu si clima prin tipul de investitii sprijinit, 
investitii care vizeaza utilizarea energiei 
regenerabile la nivelul fermelor, precum si 
micsorarea consumului de energie. 
 



Complementaritate cu alte măsuri 
din SDL 

Complementaritate cu măsurile : 
-M1/3A - Scheme de calitate   
 

Sinergia cu alte măsuri din SDL Nu este cazul 

Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura are un impact asupra mediului inconjurator si isi adauga valoare prin  
efectul de multiplicare pe care l-ar putea avea acest  model al fermele agricole care 
valorifica potentialul energetic alternativ, atat pentru alti producatori locali cat si 
pentru intreaga comunitate. 
 

Trimiteri la alte acte legislative 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 
• Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1 din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 

Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi 
- entitati private cu care isi desfasoara 
activitatea in domeniul agricol, cu sediul in 
teritoriul GAL 

Beneficiarii indirecţi alti fermieri, intreaga comunitate 

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

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

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: 

-Investitii in domeniul realizarii energiei regenerabile (hidro,solare,eoliene si energie 

termica in conditiile in care nu este  destinata vanzarii)  

- Investitii in domeniul reducerii consumului de energie. 



- Costuri de consultanta si proiectare 

Acțiuni neeligibile: 

- Achiziția echipamentelor/utilajelor second-hand 

Pentru proiecte de servicii 

- 

Condiţii de eligibilitate 

Pentru proiectele de investiţii  

• Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL  

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia   

Criterii de selecţie 

-s olicitantul nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii similare 
- impactul economic al investitiei  
- impactul asupra mediului inconjurator 
-solicitantul este beneficiar al masurii M1/3A - Scheme de calitate   
- proiectul generează locuri de muncă 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Justificare 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 100.000 Euro  
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 

Indicatori de monitorizare 

Totalul investitiilor realizate: 5 

Locuri de muncă create: 4 
Totalul investițiilor: 100.000 euro 

 

 


