Denumirea masurii

„Creare de Grupuri Operationale in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”

Codul masurii

M2/1A

X INVESTITII
X SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei
la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL
1.1 Justificare si corelare cu analiza SWOT a masurii
Inovarea si cercetarea aplicata si transferul de cunostinte si informatii sunt procese care
conduc la cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar, al protectiei mediului si al
atenuarii efectelor schimbarilor climatice.
Teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila are un potential bun de dezvoltare a agriculturii
atat la nivelul fermelor de dimensiune mare cat si pentru cele mici. Zootehnia dispune de o
buna favorabilitate si poate constitui un element de crestere a veniturilor in special pentru
micii fermieri.
Cooperarea si abordarea comuna a problemelor intalnite in practica este in schimb foarte
redusa. Fermierii fac schimb de informatii la o intensitate redusa. Noile practici si tehnologii
patrund cu greutate si nu exista o activitate sistematica de monitorizare a avansului tehnologic
pe care il inregistreaza fermele si intreprinderile de procesare agro-alimentara din teriotriul
GAL Danubius Ialomita-Braila. Exista inca multe cazuri in care fermierii utilizeaza metode de
lucru arhaice, ignora conditii minime agro-tehnice care conduc la cresterea productivitatii,
conservarea resurselor–in special cele de apa si protectia mediului in general.
Imobilitatea ridicata a populatiei si resursele financiare reduse accentueaza izolarea fata
de centrele de cercetare, universitati, statiuni agricole, etc. Teritoriul GAL Danubius IalomitaBraila se afla la o distanta de aproximativ 100 kilometri fata de cele mai apropiate universitati
cu profil agricol. In acelasi timp specialistii in domeniul agricol nu au oportunitati de a
dezvolta proiecte de cercetare, transfer de know-how si aplicare a rezultatelor activitatii lor
in teritoriul parteneriatului.
Teritoriul se confrunta cu o serie de probleme sistemice care pot fi rezolvate prin transfer
de tehnologie, prin aplicarea unor tehnici si procese inovative. Caracteristicile agro-tehnice si
in special climatul local extrem-continental influenteaza foarte mult calitatea si volumul
productiei din toate ramurile de activitate.
1.2 Obiectiv de dezvoltare rurala Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
(i) favorizarea competititvitatii agriculturii, (ii) asigurarea gestionarii resurselor naturale si
combaterea schimbarilor climatice, (iii) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
1.3 Obiective specifice ale masurii M2/1A
Tipul masurii

Cresterea competitivitatii agriculturii din teritoriu, gestionarea durabila a resurselor si
dezvoltarea echilibrata a economiei si a comunitatii rurale in special prin:
- implementarea de proiecte pilot;
- dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii;

- infiintarea si functionarea grupurilor operationale ale PEI pentru productivitatea si
sustenabilitatea agriculturii;
- multiplicarea rezultatelor proiectelor implementate de un GO si catre alti beneficiari
1.4 Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013
P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in
zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare: P2 Cresterea viabilitatii
exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor, P3
Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor
agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura, P5: Promovarea
utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de
carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic, P6
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei, dezvoltarea economica.
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 1A
1.7 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013
Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale:
- Inovare: prin natura ei masura sprijina realizarea de proiecte pilot, dezvoltare de noi
produse, practice, procese si tehnologii in sectorul agricol si alimentar.
- Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: proiectele inovative vizeaza
modalitati de conservare a resurselor locale, protectia mediului inconjurator si a ecosistemelor
locale.
1.8 Complementaritatea cu alte masuri din SDL
Beneficiarii directi si indirecti ai Masuri M2/1A pot fi si beneficiari ai altor masuri cuprinse in
Strategie cum ar fi: M1/1B, M3/1A, M4/2B, M5/6A, M6/6A.
1.9 Sinergia cu alte masuri din SDL
Masura M2/1A contribuie alaturi de Masura M1/1B dedicata crearii de noi forme asociative
in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila si Masura M3/1A care sprijina informarea si formarea
profesionala la obiectivul mai larg al Prioritatii P1 Incurajarea transferului de cunostinte si a
inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale. Pe parcursul implementarii strategiei
GAL Danubius Ialomita-Braila este posibila operarea de schimbari ale volumului total al
cheltuielilor publice, numarul de operatiuni sprijinite si locurile de munca create intre
Masurile care conduc la realizarea aceleiasi Prioritati a SDL. Aceste schimbari vor fi
considerate optimizari ale implementarii SDL si nu modificari ale Planului de Dezvoltare Locala
a Parteneriatului GAL Danubius Ialomita-Braila intrucat nu contrazic concluziile Analizei
Diagnostic/SWOT si pastreaza ierarhia relativa a Prioritatilor.
2. Valoarea adaugata a masurii
Masura M2/1A include activitati care intereseaza in mod special actorii implicati in
dezvoltarea teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila. Ea se conformeaza principiilor LEADER
care trebuiesc atinse prin majoritatea interventiilor Grupurilor de Actiune Locala: oferirea de
solutii noi pentru probleme vechi ale zonei.
Finantarea interventiilor prin grupurile operationale va oferi, pentru prima data in teritoriul
acoperit de parteneriat, posibilitatea rezolvarii unor probleme concrete cu care se

confrunta fermierii, intreprinderile din sectorul agro-alimentar. Combaterea dependentei
agro-meteorologice, noi modalitati de lucru si tehnici pentru cresterea performantelor
agricole, solutii inovative pentru procesarea productiei locale, interventile pentru protectia
mediului si a ecosistemelor, etc. vor putea fi sustinute financiar.
Cooperarea specifica Grupurilor Operationale, asa cum este descrisa de mecanismul PEI,
pune in comun resursele unor actori ai dezvoltarii locale cum sunt fermierii, cooperative si
grupuri de producatori, institutiile de cercetare si invatamant, intreprinderile agroalimentare, consultanti, consilieri, Asociatii/ Organizatii Non-Guvernamentale cu obiectiv de
activitate legat de interventiile propuse, etc. Finantarea accesata va avea un impact
semnificativ mai mare in comparatie cu posibilitatea acordarii unui sprijin doar catre o
investitie detinuta individual de un beneficiar.
Masura M2/1A va raspunde unor probleme concrete cu care se confrunta fermierii
procesatorii si intreprinderile cu profil agro-alimentar din zona. Beneficiarii celorlalte masuri
prevazute in strategie pot fi parteneri/ beneficiari in cadrul proiectelor realizate prin Masura
M2/1A. Beneficiarii operatiunilor prevazute de GAL Danubius Ialomita-Braila in Strategia de
Dezvoltare Locala care nu vor fi implicati direct in implementarea Masurii M2/1A vor fi
sprijiniti in consolidarea activitatii proprii, prin diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul
actiunilor finantate prin intermediul Grupurilor Operationale constituite.
Atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului GAL Danubius Ialomita-Braila
ar fi mult ingreunata in lipsa Masurii M2/1A „Creare de Grupuri Operationale in teritoriul GAL
Danubius Ialomita-Braila”. De asemenea obiectivele Parteneriatului European privind
productivitatea si durabilitatea agriculturii (EIP-AGRI) nu ar putea fi atinse in teritoriul GAL
daca masura descrisa nu ar fi cuprinsa in Planul de Dezvoltare a zonei.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie Europeana: Regulamentul nr. 1305/2013,
Regulamentul nr. 1407/2013, Regulamentul nr. 807/2014.

Regulamentul

nr.

1303/2013,

Legislatie Nationala:Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCI) pentru
perioada 2014 2020 si/sau Strategia de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pe termen mediu si
lung in sectorul agroalimentar 2014-2020-2030.
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1 Beneficiari directi
- Grup Operational (poate fi si fara personalitate juridica) constituit din cel putin din doi
parteneri in total si minim cate unul din urmatoarele categorii:
c) cel putin un partener dintre urmatorii: fermier, grup de producatori, cooperative,
silvicultor in functie de tema proiectului;
d) cel putin un partener dintre urmatorii: partener cu domeniul de activitate cercetare/
inovare / transfer de cunostinte, intreprinderi implicate in sectorul agro-alimentar.
In functie de tema abordata prin proiect si a problemelor care urmeaza sa fie solutionate
Grupul Operational poate asocia si alti parteneri relevanti: cercetatori, consiglieri, Organizatii
Non-Guvernamentale, consultanti, institutii publice si/sau private.
- Un Grup Operational deja constituit (poate avea personalitate juridica) reprezentand un
parteneriat care cuprinde parteneri selectati in conformitate cu regulile descrise la paragraful
anterior. In acest caz parteneriatul existent va trebui sa depuna exclusiv proiecte noi.

Conditiile legate de forma de organizare a Grupului Operational, liderul de parteneriat si
titularul Contractului/Deciziei de finantare vor fi detaliate in cadrul Ghidului Solicitantului.
Avand in vedere faptul ca obiectivul masurii este acela de a face schimb de informatii intre
parteneri din domenii diferite de activitate, ca nu toate competentele necesare implementarii
proiectelor se pot identifica la nivelul teritoriului, ca o activitate foarte importanta este
diseminarea rezultatelor in beneficiul celor interesati din interiorul zonei acoperite de
parteneriatul GAL Danubius Ialomita-Braila dar si pentru cei din afara acestui teritoriu, se
accepta ca maxim 25% dintre parteneri sa fie din afara teritoriului GAL (cercetatatori, alti
fermieri, consultanti, etc.).
4.2. Beneficiarii indirecti
Populatia locala, Intreprinderi si societati comerciale din domeniul agricol, al turismului si
alimentatiei publice, sanatate, educatie, etc.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului
de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) nr.
1305/2013.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
In sens larg Masura sprijina actiuni materiale si imateriale care conduc la implementarea de
proiecte pilot, dezvoltarii de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agricol,
alimentar si forestier infiintarea si functionarea grupurilor operationale ale PEI pentru
productivitatea si sustenabilitatea agriculturii, multiplicarea rezultatelor proiectelor
implementate de un GO si catre alti beneficiari.
Exemplificativ, si fara a se limita la cele enumerate mai jos, urmatoarele tipuri de costuri
sunt eligibile: elaborarea de studii pregatitoare, studii de fezabilitate si planuri, inclusiv planul
proiectului, infiintarea si functionarea Grupului Operational (GO), costurile directe generate in
mod specific de activitati incluse in planul de proiect depus de GO, diseminarea rezultatelor
obtinute, etc.
Aceasta masura contribuie la implementarea PEI-AGRI, prin functionarea GO, iar
rezultatele proiectelor vor fi diseminate pe o perioada de 6 luni, cu recomandarea preluarii lor
in alte proiecte.
Oricare alte costuri, in cazul in care sunt identificate ca fiind necesare si utile proiectului
pot fi finantate in cadrul acestei operatiuni cu conditia de a nu incalca dispozitii exprese
precizate in categoria cheltuielilor neeligibile.
Urmatoarele costuri sunt neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si
echipamente ”second hand”, cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de
finantare a proiectului cu exceptia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R
(UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cheltuieli
cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal, constructia sau modernizarea
locuintei si sediilor sociale, cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari, proiecte

de cercetare independente.
Activitatile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia
(ex.promovare, diseminare, training, intalniri ale pareneriatului, etc.). Costurile directe
legate de investitii tangibile trebuie sa fie realizate exclusiv interitorul GAL.
7. Conditii de eligibilitate
- Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
- Proiectul propus trebuie sa abordeze o problema practica concreta identificata in sectorul
agro-alimentar care necesita o solutie noua/inovatoare, sa fie nou si nu in derulare sau
finalizat;
- Solicitantul va prezenta un acord de cooperare care este valabil cel putin pe o perioada care
este echivalenta cu perioada de acordare a finantarii;
- Planul proiectului va atinge aria descrisa de Art. 55 R (UE) nr. 1305/2013;
- Grupul Operational se angajaza sa disemineze rezultatele in conformitate cu Art. 57 R (UE)
nr. 1305/2013.
Continutul Planului Proiectului va fi detaliat in Ghidul Solicitantului.
8. Criterii de selectie
Principiile care vor fi utilizate in stabilirea criteriilor de selectie sunt urmatoarele:
- Principiul relevantei proiectului pentru specificul economiei locale;
- Principiul numarului de beneficiari indirecti care vor prelua rezultatele proiectului si le vor
implementa dupa activitatea de disemiare;
- Principiul produselor de calitate;
- Principiul asocierii (GO-uri care vor avea in componenta forme asociative);
- Principiul conformitatii cu temele de cercetare din Strategia de cercetare 2014-2020-2030;
Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar in Ghidul Solicitantului si vor respecta
prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveste tratamentul egal al
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in
conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala.
9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
operatiunile negeneratoare de venit si pana la 90% pentru cele generatoare de venit.
Valoarea maxima a sprijinului este de 200.000 de euro.

Costurile de functionare ale Grupului operational nu vor putea depasi 35% din valoarea
maxima eligibila a proiectului depus si vor include sprijinul acordat pentru activitati
pregatitoare (acestea la randul lor nu pot fi mai mari decat 2,5% din valoarea maxima eligibila
a proiectului depus).
In cazul in care planul de proiect include si actiuni care sunt eligibile in cadrul altor
operatiuni prevazute de R (UE) nr. 1305/2013, costurile pentru respectivele actiuni vor fi
acoperite din alocarea financiara a Masurii M2/1A dar in conformitate cu rata maxima a
ajutorului si sumele aplicabile in cadrul acelor operatiunilor corespunzatoare prevazute de R
(UE) nr. 1305/2013.
Sprijinul va fi acordat in conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr.
1407/2013 si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.
10. Indicatori de monitorizare
Numar de operatiuni sprijinite: 2
Total cheltuiala publica realizata aferenta Prioritatii 1: 200.000
Numar de locuri de munca create: 0

