
FIȘA MĂSURII 

 

Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea activităților rurale  

 

CODUL Măsurii -  M1 / 1B 

 

Tipul măsurii:     

☐ INVESTIȚII  

☒ SERVICII  

☐ 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  

    În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între 

actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative in scopul impementării 

în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol. Agricultura este ramura economică care 

ocupă cea mai mare parte a populaţiei din microregiune, fiind însă una de semi-subzistenţă. 

În marea majoritate a cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. 

Din cauza vârstei înaintate a proprietarilor şi costurilor de exploatare ridicate există 

suprafeţe semnificative care rămân necultivate (3.576,89 ha). Dimensiunea modestă a 

exploataţiilor agricole şi dotarea tehnică necorespunzătoare, caracteristicile solului (care 

necesită fertilizări şi lucrări mecanizate intense) determină o productivitate agricolă scăzută. 

Numărul asociaţiilor sau al societăţilor comerciale cu profil agricol este redus, valoarea 

adăugată a produselor agricole fiind şi ea modestă. Având în vedere faptul că la nivelul 

teritoriului s-au identificat ca și puncte slabe ipsa formelor asociative, capacitatea scăzută de 

procesare, ambalare, conditionare, marketing a produselor agricole, slaba reprezentare a 

produselor din teritoriu pe piața locală și lipsa produselor de marcă locală, și a celor 

certificate considerăm că măsura va aduce un suflu nou teritoriului prin implementarea în 

comun a unor proiecte de interes local și abordări de cooperare între diferiți actori din 

sectorul agricol, sectorul forestier și lanțul alimentar, precum și alți actori care contribuie la 

realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de 

producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale.  

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:  

(1) favorizarea competitivității agriculturii  

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

(3) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiectiv specific  al măsurii: Sprijinirea înființării de forme asociative de tipul 

cooperativelor  in scopul cooperării în vederea procesării, depozitării, ambalării în comun a 

produselor, a marketingului, promovării și vânzării pe piața locală a produselor în lanțul scurt, 

precum și în vederea aplicării schemelor de calitate.  

 



 Măsura contribuie la prioritatea principală (1) încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale și prioritățile 

secundare:  

 (2) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

 (3) promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

  (5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic 

  (6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

prevăzute la art. 5,  Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2, punctul  

(a) proiecte-pilot;  

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, 

alimentar și forestier;  

 (d) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării 

acestora;  

(e) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de 

aprovizionare și a piețelor locale;  

din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 
 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 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 contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 

Investițiile vor viza protecția mediului prin încurajarea de noi metode procesare a 

produselor agricole, metode de epurare a apelor uzate pentru protejarea mediului, măsuri 

de reducere a consumului de energie și reducere a emisiilor de carbon în natură.  

 Inovare:  

 Introducerea tehnologiilor moderne de procesare prin utilizarea de echipamente cu 

caracter inovator pentru teritoriu va contribui la obiectivul transversal inovare.  În plus, 

procesele de lucru între actorii din mediul rural care vor participa la activitățile de 

constituire a formelor asociative, precum și la cele de procesare,creare de lanț scurt și 

implementarea schemelor de calitate au caracter inovator. 

Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:  



Măsura este complemetară cu M2/2A, M3/3A, M4/3A, M5/6A, M7/6B deoarece beneficiarii 

direcți ai măsurii M1/1B sunt beneficiarii direcți ai măsurii M3/3A, iar beneficiarii direcți 

ai măsurii M3/3A, M4/3A, M5/6A sunt benefiarii indirecți ai măsurii M1/1B. De asemenea, 

beneficiarii direcți ai măsurii M1/1B sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M7/6B.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M1/1B este sinergică cu măsura M3/3A datorită faptului că principală pentru 

M1/1B este prioritatea secundară a măsurii M3/3A ( Prioritatea 1). Măsura M1/1B și 

măsura M2/2A contribuie la aceeași prioritate secundară și astfel sunt sinergice ( 

Prioritatea 6). De asemenea, măsura M1/1B contribuie la aceeași prioritate secundară ca 

și măsurile M3/3A și M4/3A, fiind astfel sinergice ( Prioritatea 2 ). Măsura M1/1B este 

sinergică cu măsurile M3/3A și M5/6A deoarece contribuie la aceeași prioritate secundară 

( Prioritatea 5).  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

  Teritoriul GAL Valea Someșului are un potențial agricol demonstrat precum și 

capacitatea de asigurare a materiei prime, însă este caracterizat și de fărâmițarea producției 

în exploatații agricole diversificate și lipsa facilităților de procesare. Astfel, valoarea 

agăugată a măsurii este generată de faptul că asigură cadrul pentru înființarea unor forme 

asociative de tipul cooperativelor care vin în întâmpinarea unei nevoi de asociere a 

producătorilor agricoli identificată la nivelul comunităților locale din teritoriul GAL Valea 

Someșului. Astfel că, înființarea acestor cooperative asigură, în subisidiar, dezvoltarea unui 

număr mare de beneficiari indirecți ai măsurii.  

Înființarea acestor forme asociative va duce la schimbarea mentalității membrilor 

comunităților locale care vor conștientiza beneficiile pe care le aduce lucrul în comun. În 

plus, faptul că această măsură utilizează conceptul de informare în masă ca și principiu de 

bază, are un efect multiplicator la nivelul comunităților și asigură o vizibilitate mai mare a 

rezultatelor acestuia.  

Măsura prin obiectivul specific și grupul țintă căruia i se adresează este 

complementară cu măsura privind stimularea cooperării în vederea stabilirii de lanțuri scurte, 

precum și cu cea privind implementarea schemelor de calitate.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație UE 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE ) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) 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  



Regulamentul (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare  

 

Legislația Națională 

  

Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu completările și 

modificările ulterioare; 

Legea nr. 566/2004 a cooperatiei cu completările și modificările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )  

Beneficiarii direcți: 

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): 

 Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D 

 Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc.  

 Populația locală 

 

5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile:  

 realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul  implementării în comun 

a unor proiecte de interes local  

 abordări de cooperare între diferiți actori din sectorul agricol, sectorul 

forestier și lanțul alimentar, precum și alți actori care contribuie la realizarea 

obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv grupurile de 

producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale 

Acțiuni neeligibile:  

 investiții în agricultură  

7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Proiectul trebuie să se încadreze în una din acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură;  

 Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri 

 

8. Criterii de selecție  

 

 Relevanța proiectului pentru specificul local 

 Numărul de parteneri care vor constitui formele asociative  



 Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.  

Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 20.000  13.000 
euro/proiect.  
 

10. Indicatori de monitorizare  

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoarea  

1B Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite în cadrul măsurii 

de cooperare [articolul 35 din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  

   

1  

1A Cheltuielile publice totale 20.000 euro  

 

 


