Tabel 1 Obiective, priorități și domenii de intervenție
Obiectivul de
dezvoltare 1
FAVORIZAREA
COMPETITIVITĂȚ II
AGRICULTURII

Obiective
transversale:
● Inovare
● Protecția
mediului și
atenuarea
schimbărilor
climatice

Obiectivul de
dezvoltare 3
OBȚ INEREA UNEI
DEZVOLTĂRI
TERITORIALE
ECHILIBRATE A
ECONOMIILOR ȘI
COMUNITĂȚ ILOR
RURALE , INCLUSIV
CREAREA ȘI
MENȚ INEREA DE
LOCURI DE MUNCĂ
Obiective
transversale:
● Inovare
● Protecția
mediului și
atenuarea
schimbărilor
climatice

Priorități de dezvoltare rurală

Domenii de intervenție

Măsuri

Indicatori de rezultat

P1 Încurajarea transferului de
cunoștințe și a inovării în
agricultură, silvicultură și în
zonele rurale

1B Consolidarea legăturilor dintre
agricultură, producția alimentară și
silvicultură, pe de o parte, și cercetare și
inovare, pe de altă parte, inclusiv în
scopul unei gestionări mai bune a
mediului și al unei performanțe de mediu
îmbunătățite

Măsura
1/ 1B

Numărul total de operațiuni de
cooperare sprijinite în cadrul
măsurii de cooperare ( articolul 35
din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013
( val. ind. = 1 )
Cheltuielile publice totale ( val. ind.
= 20.000 euro )

P2 Creșterea viabilității
exploatațiilor si a
competitivității tuturor
tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea
tehnologiilor agricole
inovatoare și a gestionării
durabile a pădurilor

2A Îmbunătățirea performanței economice
a tuturor exploatațiilor agricole și
facilitarea restructurării și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea
creșterii participării pe piață și a
orientării spre piață, precum și a
diversificării activităților agricole

Măsura
2 / 2A

P3 Promovarea organizării
lanțului alimentar, inclusiv
procesarea și comercializarea
produselor agricole, a
bunăstării animalelor și a
gestionării riscurilor în
agricultură

3A Îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai bună
integrare a acestora în lanțul
agroalimentar prin intermediul schemelor
de calitate, a creșterii valorii adăugate a
produselor agricole, a promovării pe
piețele locale și în cadrul circuitelor
scurte de aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale

Măsura
3 / 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
(val.ind.=2)
Cheltuielile publice totale
(val.ind.=80.000 euro)
Locuri de muncă create (val.ind.=2)

Măsura
4 / 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
(val.ind.=15)
Cheltuielile publice totale
(val.ind.=225.000 euro)
Locuri de muncă create (val.ind.=5)
Indicatori de rezultat

Priorități de dezvoltare rurală

Domenii de intervenție

Măsuri

P6 Promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sărăciei și
a dezvoltării economice în
zonele rurale

6A Facilitarea diversificării, a înfiintării și
a dezvoltării de întreprinderi mici,
precum și crearea de locuri de muncă

Măsura
5 / 6A

6B Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale

Măsura
6 / 6B

Măsura
7 / 6B

Număr de exploatații / beneficiari
sprijiniți ( val.ind.=15)
Cheltuielile publice totale
(val.ind.=225.000 euro)
Locuri de muncă create (val.ind.=8)

Locuri de muncă nou create
(val.ind.=2)
Cheltuielile publice totale (val.ind.=
137.781 euro)

Populația netă care beneficiază de
servicii / infrastructuri îmbunătățite
( val.ind.=200 )
Cheltuielile publice totale (
val.ind=80.000 euro)

Populația netă care beneficiază de
servicii / infrastructuri îmbunătățite
(val.ind.=41.072)
Cheltuielile publice totale
(val.ind.=1.000.000 euro)
Număr de beneficiari sprijiniți (
val.ind.=20)

