
Denumirea măsurii
Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor
fermieri din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului

Codul măsurii Măsura  M6/ 2B

Tipul măsurii
 INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii

Obiectivul sprijinului este creșterea competitivității și a nivelului de dezvoltare a
fermelor, îmbunătățirea productivității, a capacității tehnice și a potențialului de
inovare a fermelor, prin încurajarea familiilor tinere de a se stabili în mediul rural,
ceea ce duce la întinerirea mediului rural din GAL Valea Crasnei și Barcăului.

Scopul sprijinului este întinerirea generațiilor de fermieri și de creștere a gradului
de competitivitate a exploatațiilor agricole prin instalarea de tineri fermieri care să
preia managementul fermelor, inclusiv a celor deja existente, puteându-se
îmbunătăți productivitatea fermelor. Astfel, creșterea semnificativă a ponderii
proprietarilor/managerilor tineri de exploatații agricole cu un nivel adecvat de
cunoştinţe, va conduce la îmbunătăţirea capacității tehnice și a potențialului de
inovare, va genera un management sustenabil prin îmbunătățirea performanţei
globale a exploatațiilor și o mai bună integrare a acestora pe piață. Sprijinul va
acoperi, inclusiv, investițiile necesare pentru conformarea la standardele UE
referitoare la producția agricolă și normele de securitate a muncii, precum şi
creşterea eficienţei activităţii agricole prin diversificarea producţiei și promovarea
inovării. Prin această măsură se urmărește și contribuirea la atenuarea și adaptarea
la schimbările climatice prin utilizarea de resurse regenerabile și conștientizarea
efectelor negative ale abandonării terenurilor agricole asupra dezvoltării economice
a zonelor rurale.

1.1 Justificare. Corelare
cu analiza SWOT

 Suprafața agricolă diversificată;
 Suprafața mare a plantațiilor pomicole;
 Suprafața mare a plantațiilor viticole;
 Efective de animale însemnate în categoriile bovine,

ovine, păsări, porcine și familii de albine;
 Potențial agricol crescut;
 Potențial apicol însemnat;
 Numărul mare de persoane care lucrează în

exploatații agricole fără personalitate juridică;
 Accesul redus pe piață a produselor agricole;
 Oportunități pentru dezvoltarea brand-urilor locale;

Cum se poate observa teritoriul GAL Valea Crasnei și
Barcăului dispune de un potential crescut pentru
dezvoltarea competitivității între fermieri tineri din



teritoriu și de a asigura ventiruilor necesare pentru
produsele proprii.

1.2. Obiective de
dezvoltare rurală al
Reg. (UE) 1305/2013

a) favorizarea competitivităţii agriculturii;

1.3.Obiectivul specific
local al măsurii

 Creșterea competitivității și a nivelului de
dezvoltare a fermelor;

 Îmbunătățirea productivității, a capacității tehnice
și a potențialului de inovare a fermelor;

 Întinerirea generațiilor de fermieri prin încurajarea
familiilor tinere de a se stabili în mediul rural în
scopul preluării managementului fermelor, inclusiv a
celor deja existente;

 Îmbunătăţirea capacității tehnice și a potențialului
de inovare;

 Management sustenabil prin îmbunătățirea
performanţei globale a exploatațiilor și o mai bună
integrare a acestora pe piață;

 Conformarea la standardele UE în ceea ce privește
producția agricolă și normele de securitate a muncii;

 Creşterea eficienţei activităţii agricole prin
diversificarea producţiei și promovarea inovării;

 Contribuirea la atenuarea și adaptarea la schimbările
climatice prin utilizarea de resurse regenerabile;

 Conștientizarea efectelor negative ale abandonării
terenurilor agricole asupra dezvoltării economice a
zonelor rurale.

1.4. Contribuție la
prioritatea/prioritățile

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

Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la
art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P2: Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a
competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare
şi a gestionării durabile a pădurilor.

1.5. Măsura corespunde
obiectivelor art.19 din
Reg.(UE) nr.1305/2013

Art.19 – Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

1.6. Contribuția la
domeniile de
intervenție

2B: Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri
calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii
generațiilor

1.7 Contribuția la
obiectivele
transversale ale
Reg.(UE) 1305/2013

Măsura contribuie la toate obiectivele transversale ale
Reg. (UE) 1305/2013, respectiv climă, mediu și inovare,
prin această măsură existând posibilitatea de a realiza
proiecte prin care să fie utilizate resurse regenerabile de
producere a energiei și care să răspundă cerințelor
privind eco-condiționalitatea și măsurilor de înverzire,
conducând la o activitate agricolă sustenabilă. Sprijinul
vizează, totodată, adaptarea fermelor mici la



schimbările climatice și reducerea vulnerabilității
acestora. Nu în ultimul rând, prin această măsură se vor
facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar,
tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice tehnologii şi
procese noi care deschid noi oportunităţi şi posibilităţi.

1.8 Complementaritate
cu alte măsuri din SDL

Complementaritate cu măsura M3/6B Promovarea
tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură
locală și cu măsura M8/6B – Afirmarea și promovarea
identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului,
deoarece beneficiari direcți ai măsurii M6 pot fi
beneficiari indirecți ai măsurilor M3 și M8.

1.9 Sinergia cu alte
măsuri din SDL

Măsura este sinergică cu M1/2A Investiții în active fizice
agricole, deoarece ambele măsuri contribuie la
prioritatea 2 din Reg. (UE) 1305/2013.

2. Valoarea adăugată a măsurii

 Întinerirea generațiilor de fermieri și implicit menținerea tineretului în mediul
rural;

 Încurajarea inovării;
 Încurajarea conformării la standardele UE;
 Conștientizarea efectelor negative ale abandonării terenurilor agricole asupra

dezvoltării economice a zonelor rurale;
 Creșterea viabilității fermelor prin gospodărirea şi gestionarea durabilă a

terenurilor agricole
 Accesul pe piață a agricultorilor mici și mijlocii;
 Îmbunătățirea condiţiilor de viaţă şi reducerea șomajului în teritoriu;
 Conștientizare cu privire la protecția mediului și atenuarea schimbărilor
climatice, prin prioritizarea proiectelor care cuprind astfel de tematici.

3. Trimiteri la alte acte legislative

 R (UE) nr. 1307/2013
 R (UE) nr.1310/2013
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003
 R (CE) nr.1242/2008 R (UE) nr.1303/2013
 Actul Delegat (UE) nr.480/2014 de completare a R (UE) nr.1303/2013;
 R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr.1303/2013.
 Legea nr.346/2004
 Ordonanță de urgență nr.44/2008
 Ordonanţa Guvernului nr.8/2013
 Ordonanța Guvernului nr.129/2000

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

4.1. Beneficiari direcți  Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr.
44/2008, cu modificările și completările ulterioare)



care vor să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul
GAL Valea Crasnei și Barcăului;

 Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale
(în baza OUG nr. 44/2008) care vor să dezvolte
exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și
Barcăului;

4.2. Beneficiarii
indirecți

 Populația activă a teritoriului GAL Valea Crasnei și
Barcăului care se află în căutarea unui loc de
muncă.

 Producători agricoli individuali din teritoriul GAL
Valea Crasnei și Barcăului.

 Asociații, cooperative și grupuri de producători de
pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

 Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru
implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita
tânărului fermier începerea activităților agricole.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile

 Implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri aprobat și care
facilitează începerea activităților agricole;

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile

 Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și
pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; (Art. 14/ Reg.
1305/2013);

 Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire
în cadrul exploatației; (Art 15/ Reg. 1305/2013);

 Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art
21 (a)/ Reg. 1305/2013);

 Plățile pentru agro-mediu și climă (Art. 28/ Reg. 1305/2013);
 Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. 1305/2013);
 Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg.

1305/2013);
 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte

constrângeri specifice (Art 31/ Reg. 1305/2013);
 Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. 1305/2013);
 Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg.

1305/2013);
 - Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36/ Reg. 1305/2013);

7. Condiții de eligibilitate

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi
întreprinderilor mici;

 Solicitantul trebuie să se încadreze în vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani;



 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă
între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de

la data deciziei de acordare a ajutorului;
 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni

de la data instalării;
 - Implementarea proiectului să fie realizată pe teritoriul GAL Valea Crasnei și

Barcăului

8. Criterii de selecție

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada
creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea
producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de
plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de
afaceri);

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de
afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de
grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul
finalizării implementării planului de afaceri);

 Înființarea locurilor de muncă
 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel

puțin una dintre următoarele condiții:
 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
 cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de

instruire.

9. Sume aplicabile și rata sprijinului:

Sprijinul va fi acordat în formă de sumă forfetară cu o valoare maximă de 25.000 EUR
/ proiect.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două
tranșe, astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei de
finanțare.

10. Indicatori de monitorizare

 Numărul locurilor de muncă create.
 Numărul de beneficiari/ exploatații

agricole sprijiniți
 Număr proiecte inovative

 2 locuri de muncă
 3 beneficiari/exploatații agricole

sprijinite
 2 proiecte


