Denumirea măsurii – Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de
calitate pentru produsele locale
CODUL Măsurii - Măsura 3 / 3A
Tipul măsurii: o INVESTIȚII
xSERVICII
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.
Conform analizei SWOT, în teritoriu există o mare fragmentare a sectorului agricol
în exploatații mici cu competitivitate redusă și inerente dificultăți de integrare a
produselor pe piață. Nivelul de procesare al produselor destinate pieței locale și
regionale este, de asemenea scăzut, predominând produsele agricole transferate
brut spre consumatorii potențiali.
În teritoriul GAL există un potențial încă nevalorificat, de recunoaștere și
promovare a mărcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate UE. În
acest sens, măsura își propune sprijinirea inițiativelor de promovare si consolidare
a produselor locale si regionale prin stimularea producerii și comercializării
sortimentelor cu tradiție în microregiune.
În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru facilitarea operațiunilor
specifice de înregistrare și promovare a produselor și brand-urilor locale și
regionale, integrarea acestora în sisteme de tip lanțuri scurte și sprijinirea
acțiunilor specifice de promovare și marketing. Sprijinul financiar este destinat
pentru stimularea înființării de grupuri de producători în vederea protejării
produselor alimentare și agricole la nivel național sau european, pentru aplicarea
schemelor de calitate, stimularea proceselor și a proiectelor realizate în comun,
realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, de promovare a
produselor agricole și alimentare locale, crearea de piețe locale. Investițiile vor
avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării
mediului de afaceri local.
Sprijinirea are drept scop stimularea înființării de grupuri de producători/asociați,
de realizare a lanțurilor scurte și protejarea produselor agricole și alimentare
tradiționale și locale, în scopul includerii lor ca și componentă de bază a
activităților de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii
spirituale contribuind astfel la atractivitatea teritoriilor leader.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală
a. favorizarea competitivității agriculturii
b. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiective specifice ale măsurii
Sprijinirea stimulării înființării de grupuri de producători/asociații în vederea
protejării produselor alimentare și agricole la nivel național sau european, pentru
aplicarea schemelor de calitate, a proceselor și a proiectelor realizate în comun,
realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, promovarea
produselor agricole și alimentare de importanță locală, crearea de piețe locale și
diversificarea activităților de procesare a produselor agricole, crearea de branduri
locale, de integrare în turismul rural și crearea de locuri de muncă. Proiectele
sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra
obiectivelor FEADR.
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013

Prioritatea 3 - Promovarea organizări lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole.
Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013- Scheme de
calitate pentru produse agricole și alimentare.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A Promovarea organizări lanțului
alimentar inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
•
Inovare:
Sprijinul pentru finanțarea realizării unei rețele pe lanțul scurt și finanțarea
investițiilor comune prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în
domeniul agricol, procesare, promovare și valorificarea produselor agricole
primare.
În cadrul acestei măsuri vor fi încurajate acele tehnologii și echipamente cu un
caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a
tehnologiilor moderne.
•
Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:
Sprijinirea procesării și vânzării produselor agricole primare și prelucrate în cadrul
unui lanț scurt vizează reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de
noi metode de producere a producției agroalimentare, de păstrare, prin creșterea
siguranței alimentare, prin adaptarea produselor la cerințele pieței locale și prin
reducerea emisiilor de carbon cu scăderea distanței de transport.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: măsura 3 este complementară cu
măsura 1 din SDL.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura 3/3A nu este sinergică cu nicio altă
măsură.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Calitatea și diversitatea producției agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul
dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj
concurențial pentru producători și contribuind în mod semnificativ la patrimoniul
cultural și gastronomic actual. Aceasta se datorează competențelor și hotărârii
agricultorilor și producătorilor care au păstrat vii tradițiile și în același timp au
ținut seama de metodele și materialele de producție noi. Cetățenii și consumatorii
din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât și
produse tradiționale, fiind preocupați, de asemenea, de menținerea diversității
producției agricole. Această situație generează o cerere de produse agricole sau
alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce privește
tradiționalizarea și originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul de
proveniență. Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de
calitate numai dacă sunt răsplătiți în mod corespunzător pentru eforturile depuse.
Aceasta presupune ca ei să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii și
consumatorii în privința caracteristicilor propriilor produse în condiții de
concurență loială și să își poată identifica în mod corect produsele pe piață.
Folosirea unor sisteme de calitate de către producători prin care aceștia să fie
recompensați pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de
calitate poate fi benefică pentru economia rurală. Politica în domeniul calității
produselor agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare
de identificare și promovare a acelor produse care au caracteristici specifice,
protejând în același timp producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale.
Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale, locale trebuie să fie
realizate în unitățile care dețin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce
prezintă caracteristici tradiționale, locale și care au solicitat și au obținut derogări
de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului
nr. 852/2004/CE,.
3.
Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28
ianuarie 2002 care stabilește principiile generale și cerințele legii alimentelor,
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și procedurile privind
siguranța alimentelor
R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare
Legislație Națională
HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat;
Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și
organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
cu completările și modificările ulterioare.
Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și
modificările ulterioare
Legea nr. 566/2004 a cooperației cu completările și modificările ulterioare.
HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private
asupra mediului cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului
asupra mediului pentru proiecte publice și private cu completările și modificările
ulterioare.
Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru
siguranța alimentelor
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică
privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare
RE NR 1601/1991,RE NR110/2008,RE NR854/2007, RE 1151/2012,RE852/2004,RE
1151/2012, ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din
acordul de parteneriat, desemnată în acest sens de parteneriat
Beneficiari indirecți (grup țintă):
- populația locală
- întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației
publice, sănătate, educație etc.
- forme asociative constituite conform RE 1305/2013 art. 56
5. Tip de sprijin
• Sprijinul se acordă sub formă de stimulent financiar anual al cărui nivel se
stabilește în funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la
schemele pentru care se acordă sprijin.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni materiale:
- materiale de promovare
- materiale pentru promovarea produselor în târguri, expoziţii şi pieţe cu specific.
Acțiuni imateriale:
- Servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a
dosarului de candidatură
- Delimitarea zonei de protecție în baza dovezilor istorice

- Stabilirea tipicității produsului
- Studiu socio-economic
- Contractarea unui organism de certificare
Acțiuni neeligibile:
- mijloace, instrumente, utilaje sau alte materiale second hand;
- bunuri și alte mijloace de producție, sau materiale destinate producției și
comercializării.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat
• Solicitantul își desfășoară activitatea într-un UAT din GAL
8. Criterii de selecție
Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puțin pentru populația din UAT-ul
în care acesta își desfășoară activitatea și implicit al GAL.
Se pot asocia mai multe entități pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul
fiind unul din parteneri. Se va justifica utilitatea proiectului și implicarea în
proiect de către fiecare partener.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Potrivit prevederilor anexei II din R 1305/2013 suma maximă alocată pe
exploatație / an este maximum 3.000 euro.
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul
cheltuielilor eligibile este de 100% .
10. Indicatori de monitorizare
Domenii
de Indicator de monitorizare
intervenție
3A
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
6A
Număr de locuri de muncă nou create
1A
Cheltuieli publice totale

Valoare
12

0
Euro
23.737

