FIȘA MĂSURII
Denumirea măsurii: Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare
Codul măsurii ( Măsura / DI ): M4 / 3A
Tipul măsurii:
☐ INVESTIȚII
☒ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii intervenției a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul
dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurenţial
pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural şi gastronomic
actual. Aceasta se datorează competenţelor şi hotărârii agricultorilor şi producătorilor care
au păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi materialele de
producţie noi.
Cetăţenii şi consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de
calitate, cât şi produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea
diversităţii producţiei agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau
alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte
tradiționaltatea și originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul de
proveniență
Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai
dacă sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei
să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor
propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect
produsele pe piaţă.
Folosirea unor sisteme de calitate de către producători prin care aceştia să fie
recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate
poate fi benefică pentru economia rurală.Politica în domeniul calităţii produselor agricole
trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare
a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp producătorii
respectivi împotriva practicilor neloiale.
Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale,locale trebuie să fie
realizate în unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă
caracteristici tradiţionale,locale şi care au solicitat şi au obţinut derogări de la cerinţele
menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE.

În teritoriul GAL Valea Someșului, în ciuda faptului că există un număr mare de
exploatații agricole acestea nefiind orientate către piață nu există produse tradiționale care
să fie comercializate pe piața locală sau în afara acesteia. În schimb, pe teritoriu se pot
identifica o serie de rețete tradiționale și produse care nu sunt valorificate încă, dar al căror
potențial economic este crescut.
Așadar, măsura privind sprijinirea accesului fermierilor la scheme de calitate
coroborată cu măsura de sprijinire a fermelor mici și a celei privind lanțul scurt vor contribui
la creșterea plus valorii aduse produselor obținute în teritoriu și la creșterea vizibilității
acestora pe piețele externe.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală conform art. 4 , Reg. (UE) nr. 1305/2013:
(4) favorizarea competitivității agriculturii
(3) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Obiectiv specific al măsurii: obținerea certificărilor pentru produsele agricole locale
atât la nivel național cât și la nivel european
Măsura contribuie la prioritatea principală(3) promovarea organizării lanțului
alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării
animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură și prioritatea secundară:




(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
(1) încurajarea transferului de cunoștinte și a inovării în agricultură, silviculturăși
în zonele rurale
prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura corespunde obiectivelor art. 16 Scheme de calitate pentru produse agricole
și alimentare alineatul 1 punctele a) și b), c) din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 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 contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013:
Inovare:

În teritoriul GAL Valea Someșului nu există nici un produs tradițional certificat la nivel
național, și cu atât mai puțin produse care să fie recunoscute la nivel european. Măsura
contribuie la atingerea obiectivului inovare tocmai prin faptul că rezultatul final al
implementării acesteia vor fii o serie de produse recunoscute măcar la nivel național ca și

produse tradiționale certificate. În plus, măsura încurajează certificarea de produse
tradiționale care promovează identitatea teritoriului.
Complementaritarea cu alte măsuri din SDL:
Măsura M4/3A este complementară cu măsurile M2/2A, M5/6A datorită faptului că
beneficarii direcți ai măsurii M4/3A sunt beneficiari direcți ai măsurilor M2/2A, M5/6A.
Beneficiarii direcți ai măsurii M4/3A sunt beneficiari indirecți ai măsurilor, M3/3A și
M7/6B.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Măsura M4/3A este sinergică cu măsura M3/3A întrucât contribuie la aceeași prioritate
principală ( Prioritatea 3).. Măsura M4/3A este sinergică cu masura M3/3A deoarece
contribuie la aceeași prioritate secundară ( Prioritatea 2).
2. Valoarea adăugată a măsurii
Această măsură va oferi sprijin financiar pentru fermierii care doresc să participe
pentru prima dată la schemele de calitate instituite în cadrul regulamentelor și dispozițiilor
( UE ) precum și la schemele de calitate, inclusiv schemele de certificarea exploatațiilor
agricole, pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele
membre. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la
stimularea dezvoltării mediului de afaceri local, precum și la creșterea gradului de ocupare a
populației locale. În plus, produsele certificate sunt mai căutate pe piață și evident au
prețuri mai ridicate față de cele clasice. Astfel, pe lângă beneficiile economice măsura va
aduce un plus de vizibilitate a produselor tradiționale ale teritoriului GAL Valea Someșului
pe piețele adiacente acestuia.
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. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului.
Legislația Națională
Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale
4. Beneficiari direcți / indirecți ( grup țintă )
Beneficiarii direcți:
 Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D
 Forme asociative ( cooperative )

Beneficiari indirecți (grup țintă):
 Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc.
 Populația locală de pe raza pieței locale
5. Tip sprijin în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303 / 2013
Sprijinul public este de maxim 3000 de euro/exploatație/an și se acordă ca
rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de
fermieri/grupuri de fermieri.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
 participarea pentru prima dată la schemele de calitate instituite în cadrul
regulamentelor și dispozițiilor ( UE );
 participarea pentru prima data la schemele de calitate, inclusiv schemele de
certificarea exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare sau
pentru bumbac, recunoscute de statele membre.
7. Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;
 Proiectul se realizează pe teritoriul GAL Valea Someșului.
8. Criterii de selecție
 Solicitantul se încadrează în categoria ferme mici
 Solicitantul a aplicat pentru sprijin în cadrul măsurii “ferme mici”
 Solicitantul deține o formă de autorizare constituită în anul depunerii cererii
de finanțare
 Solicitantul este membru într-o formă asociativă din teritoriu
 Solicitantul activează în unul din sectoarele prioritare identificate la nivelul
teritoriului
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
Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma
unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 3 ani consecutivi de la aderararea
pentru prima dată la o schemă de calitate. (ultima cerere plata se va depune pana
la 30.09.2023).În scopul aplicării prezentului alineat, „costuri fixe” înseamnă
costurile aferente aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin și
cotizația anuală de participare la schema respectivă, inclusiv, dacă este cazul,

cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării
specificațiilor schemei.
Sprijinul este limitat la rata maximă a sprijinului și cuantumul de 3000 euro /
exploatație/an.
10. Indicatori de monitorizare
Domenii de intervenție
3A

1A
6A

Indicator de monitorizare
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
Cheltuielile publice totale
Locuri de muncă create

Valoare
15

225.000 euro
5

