
1. Fisa măsurii   M.16.4 

Denumirea Codul măsurii 

Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere   M16.4/1B 

Tipul măsurii  INVESTIŢII   SERVICII    SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Conform analizei SWOT, a analizei nevoilor şi a prioritătilor de dezvoltare, s-a identificat ca necesară 

facilitarea cooperării între actorii implicați în dezvoltarea teritoriului LEADER Tövishát, având în vedere 

slaba interconectarea a acestora şi numeroasele probleme comune tipice de natura socio-economică 

legate de dezvoltarea activităţii lor. De asemenea s-a identificat o slabă capacitate a acestora de a face 

faţă la provocările legate de mediu, de concurenţă precum şi la dezavantajele legate de nivelul foarte 

mare de fragmentare a exploataţiilor. 

Analiza SWOT evidențiază lipsa “culturii inovatoare” care să stimuleze rezultate semnificative în spațiul 

LEADER Tövishát. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra 

viabilității afacerilor din microregiune  și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al acestora.  

  Sprijinul se va acorda  pentru acoperirea costurilor de cooperare și a celor legate de investiţii tangibile 

şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care 

cooperează pentru:  

 Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), 

şi/sau  

 Activităţi de promovare 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. 

Prin lanț scurt se înțelege acea configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un 

intermediar între producător și consumator.  

Prin intermediar se înțelege acea entitate care achiziționează produsul de la fermier în scopul 

comercializării. Procesatorul nu este considerat intermediar dacă procesează materia primă proprie sau 

procesarea reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, cel din urmă deținând controlul 

asupra produsului și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului). Unele sesiuni de depunere de 

proiecte se pot axa în mod deosebit pe consolidarea pieței locale pentru produsele fabricate/prelucrate 

la nivel local. Aceasta este o formă specifică de lanț scurt de aprovizionare, bazat atât pe numărul de 

intermediari cât și pe distanța geografică dintre punctul de producție/procesare și punctul de vânzare. 

Ținând cont de specificitățile geografice naționale, "piața locală" este definită ca o rază de 

comercializare care nu depășește 75 km de la exploatația de origine a produsului. Se ține seama de 

distanța medie dintre așezările principale și cheltuielile posibile de transport, combustibil și al rețelei de 

transport rutier, care ar putea aduce un profit rezonabil, ar contribui la reducerea poluării și conservarea 

proprietăților produsului. 



Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la satisfacerea nevoilor privind: adecvarea 

capitalului de lucru şi a tehnologiilor pentru creşterea competitivităţii activităţilor agricole (N2), 

modernizarea sectorului de procesare a produselor agricole şi adaptarea la standardele europene (N3), 

restructurarea, consolidarea şi modernizarea fermelor mici în ferme moderne (N5), organizarea de 

lanţuri alimentare integrate (N7), protecţia şi îmbunătăţirea mediului şi gestionarea eficientă a 

resurselor (N9), introducerea inovării (N15). 

 

Obiective de dezvoltare Rurală ale Reg. (UE) 1305/2013, art. 4 la care contribuie M16.4 

(a) favorizarea 
competitivității 
agriculturii; 

(b) asigurarea gestionării 
durabile a resurselor naturale 
și combaterea schimbărilor 
climatice; 

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților 
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 
de muncă. 

Da Nu  Da Nu  Da Nu  

Obiectivele specifice/locale ale măsurii 

 Îmbunătăţirea cooperării între actorii locali în scopul comercializării produselor agroalimentare 
prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. Măsura va încuraja atât cooperarea dintre 
fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme 
de cazare din teritoriul LEADER Tövishát cât şi realizarea de parteneriate cu organizații 
neguvernamentale şi autorităţi publice din teritoriu. 

M16.4 contribuie la priorităţile prevăzute la art. 5 Reg. (UE) 1305/2013 

P1  P2 P3 P4  P5  P6 

M16.4 corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Art. 35 

 

M16.4 contribuie la domeniul de intervenţie  1B 

Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producţia alimentară şi silvicultură pe de-o parte şi 
cercetare şi inovare pe de altă parte inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului şi al 
unei performanţe de mediu îmbunătăţite 

M16.4 Contribuie la obiectivele transversale 

Mediu şi climă 

Comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe 
locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de 
energie și, implicit, a emisiilor de GES 

Inovare: 

Prin cooperare, micii producători locali pot identifica modalităţi inovatoare de comercializare a 
unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. 
Activitățile finanţate prin această măsură le permite fermierilor să capitalizeze în comun 



produsele obținute, să-și adapteze producția la cerințele pieței, să aibă un acces mai bun la 
inputuri, echipamente, credite și piață, să-și optimizeze costurile de producție, să creeze lanțuri 
scurte de aprovizionare și să facă față diferitelor provocări de pe piață. 

M16.4 este complementară cu următoarele măsuri din SDL 

M 6.1, M6.3, M 6.2 şi M6.4 deoarce beneficiari direcţi ai acestei măsuri pot fi beneficiari indirecţi 
ai măsurii 16.4  

M16.4 este sinergică cu următoarele măsuri din SDL 

M1.1 şi M 1.3 deoarece contribuie direct împreună cu aceste măsuri la atingerea priorităţii 1 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a prezentei măsuri rezultă din următoarele aspecte: 

 Contribuie la reducerea costurilor privind desfacerea şi aprovizionarea în cadrul actorilor implicaţi 

în lanţurilor scurte de aprovizionarea  

 Contribuie la creşterea atractivităţii teritoriului şi la posibilitatea dezvoltării unor activităţi conexe 

celor legate de valorificarea produselor. 

 Crearea unor pieţe de desfacere va contribui la o creştere a nivelului de trai în regiune ca urmare a 

unei mai bune valorificări a produselor  

 De asemenea, o valoarea adăugată a măsurii este creşterea renumelui teritoriului atât pentru  

produsele tradiţionale ce vor fi mai bine valorificate cât şi pentru preţul acestora care va putea fi 

mai competitiv. 

Prin implementarea acestei măsuri, se vor  valorifica mai multe  puncte tari ale teritoriului  şi 

anume cel legat de poziţia strategică la nivelul microregiunii de Nord – Vest şi accesibilitatea 

teritoriului printr-un drum european (E81) precum şi posibilitatea de valorificare a unor produse 

tradiţionale locale. 

De asemenea o valoare adăugată suplimentară este adusă de oportunitatea ce se va creea prin 

măsură de a îmbunătăţi cooperarea  şi schimburile de bune practici între  parteneri. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE:  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  

Legislație Națională:  

 

 

 



4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: 

Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau 

un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.  

 Fermieri organizaţi ca PFA, II, IF;  

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici;  

 Organizații neguvernamentale;  

 Consilii locale;  

 Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.  

Condițiile legate de forma de organizare a parteneriatului vor fi detaliate în cadrul documentele 

subsecvente. 

Beneficiari indirecţi  

beneficiari ai măsurilor M6.1, M6.3, M6.2 şi M6.4 care vor constitui un lant alimentar sau vor participa la 

cooperare. 

5. Tip de sprijin 

Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;  

Plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din 

valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul 1305/2014. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile 

o Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile 

pentru promovarea unor proiecte comune construcţii aferente proiectului, aplicaţii 

software 

o Realizarea de studii/planuri;  

o Costurile de funcţionare a cooperării;  

o Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;  

o Activităţi de promovare şi marketing 

 Sprijinul se va acorda pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului 

de proiect. 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;  

 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.  

 

8. Criterii de selecţie 

Proiectele comune propuse în cadrul acestei măsuri vor fi selectate pe bază de cereri de proiecte. 

Criteriile de selecție a proiectelor vor urmări următoarele principii:  

 Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați;  

 Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului;  

 Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare adăugată 

mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din sistemele agricole HNV, etc.);  

 Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și punctul de 

vânzare). Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională ulterioară și vor avea în 

vedere prevederile din articolul 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, în scopul de a asigura 

tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acelor 

resurse în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea maximă a sprijinului este de   18.921,21 de euro.  

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe 

proiect depus. 

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.  

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (în afara 

sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis 

nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali. 

Intensitatea ajutorului este de 100% 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr total de operaţiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii:1 

 


