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Denumirea masurii 5. SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE CLUSTERE SI RETELE INTRE 

DIFERITI ACTORI CARE CONTRIBUIE LA REALIZAREA INOVARII SI 

TRANSFERULUI DE CUNOSTINTE IN TOATE DOMENIILE POLITICII DE 

DEZVOLTARE RURALA 

Codul masurii M 5/1A(DI SDL6A) 

Tipul masurii Servicii si investitii 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Sprijinul din cadrul acestei măsuri este acordat pentru a promova 

forme de cooperare intre actorii locali  care implică crearea de 

clustere și rețele pentru facilitarea accesului la cunostinte si 

informatii inovative; 

diversificarea activităților agricole în direcția activităților privind 

sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate și 

educația cu privire la mediu și alimentație.Masura contribuie la 

realizarea obiectivului local: Stimularea inovarii si imbunatatirea 

competentelor, prioritatea 6: Cooperare interteritoriala si 

transnationala pentru a avea acces la informatii si idei noi. Masura 

contribuie la obiectivele transversale inovare, protectia mediului si 

clima. 

1.2  Obiective de 

dezvoltare rurala a 

Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 1. Favorizarea competitivitatii agriculturii 

Obiectiv 3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de 

locuri de munca 

1.3 Obiectivul specific 

local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 4 : Stimularea inovarii si 

imbunatatirea competentelor 

1.4 Contributie la 

prioritatea/ prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in 

agricultura, in silvicultura si in zonele rurale 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si 

dezvoltare economica in zonele rurale 

1.5 Contributia la 

prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 6: Cooperare interteritoriala si transnationala pentru a 

avea acces la informatii si idei noi 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 
Articolul 35 Cooperare, Alin.(1), lit. b);Alin.(2), lit. a), b) 

1.7 Contributie la 

domeniile de interventie 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 1A Încurajarea inovării, a cooperării și a creării 

unei baze de cunoștințe în zonele rurale; 

DI 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 

1.8  Contributie la 

domeniile de interventie 

SDL (locale) 

Sprijinirea infiintarii de clustere si retele in scopul dezvoltarii de noi 

produse, practici si tehnologii 
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1.9 Contributii la 

obiectivele transversale 

ale  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 

1.10 Complementaritate 

cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu M3 care rezulta din categoria beneficiarilor 

eligibili: orice entitate juridica privata sau publica legal constituita 

care face parte din retea/cluster, desemnata in acest sens de 

parteneriat inclusiv societatile de economie sociala si conditiile de 

eligibilitate: actiunile proiectului se pot desfasura atat in teritoriul 

GAL cat si in afara acestuia, iar solicitantul prezinta un acord de 

parteneriat in care se specifica rolul fiecarui partener in proiect si 

care are o durata cel putin egala cu perioada de desfasurare a 

proiectului; 

 

1.11 Sinergia cu alte 

masuri din SDL 
Masura se poate aplica sinergic cu M4, M6, M7 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la inlaturarea  dezavantajelor legate de nivelul ridicat de fragmentare din 

diverse sectoare economice din mediul rural si la promovarea entitatilor care colaboreaza pentru 

identificarea unor solutii noi si economii de scara; facilitarea accesului la cunostinte si informatii 

inovative. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;  Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în 

vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013, daca este cazul 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi  

PARTENERIAT INFORMAL  constituit din cel 

putin un fermier/ grup de producatori/ 

cooperativa / silvicultor/un composesorat/o 

obște de moșneni/obște răzeșească, în funcție 

de tema proiectului, si minim un partener din 

categoriile de mai jos: 

- Fermier; 

- Microintreprinderi si intreprinderi mici; 

- ONG-uri; 

- Consilii locale; 

- Unitatii scolare (inclusiv universitatile de 

profil), unitatile sanitare, de agrement si 

de alimentatie publica. 

 

4.2. Beneficiari indirecti Persoane fizice si juridice din comunitatea 

locala, agenti din domeniul turismului si 

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

 

Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile pregătitoare; 

Plată în avans pentru cheltuieli de investiții, cu condiția constituirii unei garanții bancare 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și 

articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2014; 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6. 1 Actiuni eligibile  

 

 Cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea PARTENERIATULUI și pot 

 

- elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul 

proiectului, a planului de afaceri,etc.; 

      -      cheltuieli de funcționare a PARTENERIATULUI; 

- costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect 

depus de PARTENERIAT, inclusiv de diseminarea rezultatelor; 

 Costurile privind cooperarea; 

 Costurile aferente animării zonei în cauză, organizarea de cursuri de formare, 

interconectarea membrilor şi recrutarea de noi membri; 

 Costuri aferente activităţilor de promovare. 

 Cooperarea între actori aflaţi în regiuni sau state membre diferite este, de asemenea, 

eligibilă pentru acest sprijin. 

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii se completează cu: Respectarea condițiilor 

generale de eligibilitate, în concordanță cu: Art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; Art. 69(3) 

din Reg. (UE) nr. 1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 

807/2014; prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; Hotărârea 

Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea 

operațiunilor; Respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Condițiile de eligibilitate vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului. 

6. 2 Actiuni neeligibile  

 

- Proiecte de cercetare independente; 

- Proiecte ale PARTENERIATELOR din sectorul pomicol; 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020; 

- Operațiuni asociate măsurilor/sub-măsurilor excluse de la finanțare prin sub-măsura 19.2. 

7. Conditii de eligibilitate 

 

Pentru etapa 1: 

 - Solicitantul trebuie să fie un PARTENERIAT alcătuit din cel puțin doi parteneri sau mai mulți, așa 

cum este definit în secțiunea de mai sus (Beneficiari eligibili); 
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-  Proiectul propus trebuie să respecte acțiunile comune prevăzute la art. 35 (2) (a) (b) din Reg. 

(UE) nr.1305/2013 și să implice fie un "proiect pilot" în sectoarele agro-alimentar și forestier SAU 

"dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agro-alimentar și 

forestier"; 

- Proiectul propus trebuie să abordeze o problemă practică identificată în mod clar în sectorul 

agro-alimentar sau forestier care necesită o soluție nouă/inovatoare; 

Pentru etapa 2: 

- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul a fost selectat în etapa 1; 

- Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel 

puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

- Proiectul trebuie sa fie nou și nu în derulare sau finalizat; 

- PARTENERIATUL se angajează că rezultatele proiectelor vor fi diseminate; 

 Alte condiții pentru sprijin: 

-Partenerii sunt atât din GAL cat si din afara cu condiția ca, costurile directe legate de o anumită 

invesțitie prevăzuta în planul de afaceri să fie în teritoriul GAL și cel puțin unul din parteneri să 

fie din teritoriul GAL; 

-Acțiunile proiectului se vor desfașura în teritoriul GAL; 

 -Durata de implementare a unui proiect-pilot/de dezvoltare este de maximum 3 ani; 

-În termen de cel mult șase luni de la finalizarea proiectului, beneficiarii măsuri vor disemina 

informațiile complete cu privire la rezultatele proiectului, astfel încât aceste rezultate să poată 

fi utilizate și de alte părți interesate. Plata finală în cadrul proiectului se va face numai după 

finalizarea acestei activități. 

-Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă exclusiv clusterelor şi reţelelor nou-formate 

şi celor care încep o nouă activitate. 

 

Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu: Respectarea conditiilor generale 

de eligibilitate, in concordanta cu: Art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; Art. 69(3) din Reg. (UE) 

nr. 1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; 

prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; Hotărârea Guvernului nr. 226 

din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; 

Respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate  in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

- Numarul de beneficiari indirecti ai proiectului; 

-Proiecte care prevad masuri de protectia a mediului; 

-Transformarea retelei la final intr-o forma asociativa recunoscuta legal. 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 
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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 

9.1 Justificare 

 

Intensitatea ajutorului este 100% 

Etapa I 

Sprijinul calculat pentru activitățile efectuate în etapa I nu trebuie să depășească următoarele 

praguri: 

- 4% din costul total eligibil al proiectului , pentru proiectele cu un cost total eligibil între 5.000 

la 13.125,92 de euro; 

Etapa II 

Valoarea maximă a sprijinului public este de 13.125,92 de euro, inclusiv sprijinul aferent 

etapei I. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu 

excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri ale PNDR.  

În acest caz costurile sunt acoperite în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele 

aplicabile în cadrul acestor măsuri în afară de cazul în care se aplică regulile privind ajutorul de 

stat și se impune o limită inferioară. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor care sunt 

eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul acestei masuri. 

Cheltuielile de funcționare ale PARTENERIATULUI, efectuate în etapa II, nu vor depăși 

35% din valoarea maximă a sprijinului acordat pentru proiectul depus. Acestea pot fi 

reprezentate de: închirierea sălii de întâlnire, costurile de deplasare la locul de întâlnire, costurile 

generate de activitatea entității care asigură coordonarea, alte costuri de închiriere (de ex. – 

diferite echipamente). 

Parteneriatele pot beneficia de majorarea intensității sprijinului public pentru investiții/ 

acțiuni/operațiuni eligibile prin alte submăsuri PNDR, cu respectarea Anexei II la Regulamentul UE 

1305/2013. 

Dacă proiectele intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat (în afara sectorului 

agricol) valoarea maximă a sprijinului public, inclusiv pentru activitățile aferente etapei I, va fi 

acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 și nu va 

depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali. 

 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Intensitatea ajutorului este 100% 

- Valoarea nerambursabila /proiect :maxim 13.125,92 Euro. 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu si clima - 1 

Numar de proiecte  inovative - 1 
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Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 

din     Regulamentul (UE) nr. 1305/2013- 1 

Total cheltuiala publica realizata- 13.125,92 euro 

  

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală– 13.125,92 euro 

Numărul de locuri de muncă create -1 0 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

Actiunile de animare si de informare au un rol important in dobandirea de cunostinte, 

competente si concepte noi; Transfer de bune practici si adaptarea tehnologiilor aplicate in alte 

tari, pe alte piete sau in alte sectoare 

 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 

sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 

implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 

eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 

tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 


