
MASURA 7 

 

Denumirea masurii – Sprijin pentru implementarea inovarii si transferului de cunostinte  de 

catre Grupuri Operationale, in toate domeniile politicii de dezvoltare rurala 

CODUL Masurii -  Masura M7/M16/Subm.16.2/1A 

Tipul masurii:      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. Corelare cu analiza SWOT 

In contextul lipsei facilitatilor de colectare, depozitare, ambalare, procesare si comercializare 

a produselor agricole, fermierii din zona se confrunta cu probleme majore legate de dezvoltarea 

fermelor si de incapacitatea de valorificare eficienta a produselor agricole pe lanturi scurte si 

piete locale. Aceasta situatie genereaza un efect negativ asupra valorii adaugate si asupra 

viabilitatii afacerilor din microregiune, si in mod implicit, asupra nivelului de competitivitate. 

Unele produse sunt valorificate doar sub forma lor primara (legume, fructe, lapte, carne) altele 

nu sunt valorificate sau sunt vandute pe sume modice (lana, pieile). In concluzie, in cadrul 

acestei masuri, se acorda sprijin financiar pentru a facilita transferul de tehnologie prin 

implementarea de proiecte pilot si/ sau dezvoltarea de noi produse, practici si tehnologii 

pentru a-i ajuta pe fermieri si micii intreprinzatori sa depaseasca si sa aplaneze problemele 

legate de dezvoltarea afacerilor, sau provocarile legate de mediu. Actiunile GO va ajuta la 

abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din 

teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, si va promova entitatile care colaboreaza 

pentru identificarea unor solutii noi. Produsele, practicile si procesele noi reprezinta 

principalele motoare pentru inovare si pentru diversificarea activitatilor agricole, precum si 

pentru imbunatatirea competitivitatii economiei rurale. Analiza SWOT evidentiaza existenta 

unei lipse reale a factorilor care sa stimuleze sau sa organizeze astfel de rezultate in spatiul 

rural al teritoriului. Se constata lipsa de preocupare pentru dezvoltarea de noi produse, 

practici, procese si tehnologii. Aceasta situatie genereaza un efect negativ asupra valorii 

adaugate si asupra viabilitatii afacerilor din spatiul rural, si in mod implicit, asupra nivelului de 

competitivitate al produselor in comparatie cu nivelul existent in zona urbana. 

Printre exemplele care evidentiaza impactul negativ al acestei situatii se numara: o gama 

limitata de produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scazut al 

productivitatii la nivelul fermelor si al sectorului de procesare, precum si al activitatilor de 

diversificare si de marketing. 

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala 

a) favorizarea competitivitatii agriculturii 

b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice 

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv 

crearea si mentinerea de locuri de munca 

1.2  Obiective specifice ale masurii 

Cresterea valorii adaugate a produselor prin: 



a)    implementarea de proiecte pilot 

b)    Multiplicarea rezultatelor proiectelor implementate de un GO si la alti beneficiari 

c)    Dezvoltarea de noi produse, practici si tehnologii 

1.3 Masura contribuie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

alin.(1) incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in 

zonele rurale, cu accent pe urmatoarele aspecte: 

(a) incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale; 

(b) consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o 

parte, si cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai bune a 

mediului si al unei performante de mediu imbunatatite; 

Prioritati: 

P1: Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele 

rurale ca prioritate principala si deoarece proiectele pilot pot fi din din toata sfera de activitati 

ale dezvoltarii rurale, 

Masura contribuie secundar si la alte prioritati: 

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 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale 

1.4 Masura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul ( 2) 

punctul    a) proiecte pilot 

punctul    b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agricol, 

alimentar si forestier 

1.5  Masura contribuie la Domeniul de interventie  DI 1A- Incurajarea inovarii, a cooperarii si 

a crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale 

1.6 Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

●     Inovare: 

Proiectele pilot vor fi rezultatul unor cerectari in domeniul dezvoltarii rurale. 

●     Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice: 

Introducerea unor tehnologii inovative va contribui si la protectia mediului si atenuarea 

schimbarilor climatice 

1.7 Complementaritatea cu alte masuri din SDL 

M7/M16/Subm.16.2/1A complementara cu M2/M7/Subm.7.2/6B; cu M6/M7/Subm.7.6/6B; cu 

M9/M16/Subm.16.4.2/3A; cu M10/M16/Subm.16.5/4A;  M11/M6/Subm.6.2/6A 

Ajuta la elaborarea de activitati inovatoare in domeniile agricole si non-agricole. 

1.8 Sinergia cu alte masuri din SDL 

M7/M16/Subm.16.2/1A sinergica  M3/M6/Subm.6.2/6A; cu M5/M7/Subm7.5/6B; 

cu M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A; cu M9/M16/Subm.16.4.2/3A; cu 

M10/M16/Subm.16.5/4A; M11/M6/Subm.6.2/6A 

Conduc impreuna la dezvoltarea economica a teritoriului GAL  

 2.  Valoarea adaugata a masurii 



-cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin aplicarea rezultatelor cercetarii in 

exploatatii 

-rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru mai 

multi beneficiari directi prin multiplicarea rezultatelor proiectului si la alti beneficiari 

3.   Trimiteri la alte acte legislative 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 

care stabileste principiile generale si cerintele legii alimentelor, Autoritatea Europeana pentru 

Siguranta Alimentelor si procedurile privind siguranta alimentelor 

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena 

produselor alimentare 

4.   Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1 Beneficiari directi 

Orice entitate juridica privata sau publica legal constituita, care face parte din teritoriul GAL 

si reprezinta un grup de initiativa constituit intr-un parteneriat, un Grup Operational, 

parteneriate din care face parte obligatoriu o entitate cu obiectul de activitate in domeniul 

cercetarii, un fermier/grup de fermieri sau o intreprindere din domeniul agro-alimentar sau 

silvic 

4.2 Beneficiari indirecti (grup tinta): 

·         populatia locala 

·        fermierii din teritoriu, intreprinderi si societati comerciale din domeniul agricol,silvic, 

turismului si alimentatiei publice,sanatate, educatie etc. 

5.  Tip de sprijin 

•        Decontarea cererilor de plata pe baza Rapoartelor de progres si a documentelor 

justificative 

•      Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si 

art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014. 

6.  Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

· Sunt eligibile toate tipurile de operatiuni care sunt in concordanta cu regulile generale din 

Regulamentele Europene, prioritatile stabilite pentru dezvoltarea locala – LEADER si obiectivele 

si prioritatile stabilite in Strategia de Dezvoltare Locala. 

In acest sens actiunile eligibile sunt: 

·       Implementarea de proiecte pilot 

·      Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul dezvoltarii de noi produse, practici, 

procese si tehnologii in sectorul agricol, alimentar, si forestier 

7.  Conditii de eligibilitate 

·         Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

·         Implementeaza proiectul pilot care trebuie dovedit printr-un document oficial care sa 

certifice ca este rezultatul unei cercetari 



·         Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri din care sa rezulte caracterul de 

nouatate pentru produse, procese, tehnologii. 

7.1. Cheltuieli eligibile: 

- toate cheltuielile legale necesare atingerii obiectivelor masurii 

7.2. Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

-  cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a 

proiectului cu excepţia: 

-  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 

1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

-  cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și 

înființare/reconversie plantații pomicole; 

- _ cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating 

obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după 

depunerea cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru 

transport persoane; 

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași 

costuri eligibile; 

-  cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și 

anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 

de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 

prevăzute la art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

 

8.  Criterii de selectie 

-relevanta proiectului pentru specificul economiei locale 

-relevanta componentei GO 

-numarul de beneficiari indirecti care vor prelua rezultatele proiectului si le vor implementa 

 

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 

Intensitatea sprijinului va fi: 

• pentru operatiunile generatoare de venit: 90%; 

• pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%. 



30% din valoarea totala a proiectului vor fi costuri pentru functionarea a GO, Valoarea maxima 

a proiectelor va fi stabilita prin apelurile de selectie care vor fi lansate. 

10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 

interventie 

Indicator de monitorizare 

1A Total cheltuiala publica realizata: 30.000EURO 

 

 


