
Denumirea masurii 3. LANTURI SCURTE SI PIETE LOCALE 

Codul masurii M 3/3A(DI SDL4B) 

Tipul masurii Investitii 

Servicii 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1 LOGICA INTERVENŢIEI Masura contribuie la crearea si dezvoltarea de lanturi scurte de 

aprovizionare si piete locale; sprijina cooperarea intre diversi actori 

din sectorul agricol  și lanțul alimentar pentru dezvoltarea de noi 

produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, 

alimentar. Scopul investitiilor sprijinite prin aceasta masura este 

cresterea competitivitatii sectorului agricol si favorizarea cooperarii. 

Masura contribuie la realizarea obiectivului local: Modernizarea 

sectorului agricol, prioritatea 4: Cresterea competitivitatii 

exploatatilor agricole si promovarea asocierii in sectorul agro-

alimentar. Masura contribuie la obiectivele transversale mediu, clima 

si inovare. 

1.2  Obiective de 

dezvoltare rurala a 

Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 1. Favorizarea competitivității agriculturii 

1.3 Obiectivul specific 

local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 2 : Modernizarea sectorului agricol. 

 

1.4 Contributie la 

prioritatea/ prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a 

inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale; 

Prioritatea 3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. 

1.5 Contributia la 

prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 4: Cresterea competitivitatii exploatatilor agricole si 

promovarea asocierii in sectorul agro-alimentar. 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 
Articolul 35 –Cooperare alin.(2) lit.(d) , alin (5) 

1.7 Contributie la 

domeniile de interventie 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o 

mai bună integrare a acestora în lanțul 

agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii 

valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele 

locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 

1.8  Contributie la 

domeniile de interventie 

SDL (locale) 

Sprijinirea crearii de lanturi alimentare scurte si  piete locale 

1.9 Contributii la 

obiectivele transversale 
Masura contribuie la inovare, protectia mediului si clima. 



ale  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

1.10 Complementaritate 

cu alte masuri din SDL 

Complementaritate cu masura M 5  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: demonstrarea capacitatea de a asigura 

capacitatea de a asigura cofinantare investitiei, 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 masurile M4, M6, M7, M8. 

2. Valoarea adaugata a masurii 

- cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin aplicarea procesarii, depozitarii, 

ambalarii si vanzarii catre clientii finali; 

- rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru mai 

multi beneficiari directi in acelasi proiect si implicit si pentru mai multi beneficiari indirecti; 

-schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si a formelor 

asociative; 

- patrunderea pe pietele locale a unor produse de calitate. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg (UE) 1303/2013,  Reg (UE) 1305/2013,  Reg (UE) nr. 807/2014 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE 

nr. 1407/2013. 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi O PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE 

COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de 

mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de 

producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în 

sectorul agricol/pomicol: 

 Fermieri; 

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

 Organizații neguvernamentale; 

 Consilii locale(prin intermediu UAT); 

 Unități școlare, unitățile sanitare, de agrement și 

de alimentație publica 

4.2. Beneficiari indirecti Persoane fizice si juridice de pe raza pietei locale, agenti 

din domeniul turismului si alimentatiei publice. 

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

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 



Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 

100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Cheltuieli eligibile 

 

- Costurile de functionare a cooperarii – maxim 20% 

- Costurile directe aferente unor proiecte specifice corelate cu planul proiectului, 

inclusiv costurile de promovare legate de punerea in aplicare a unui plan de afaceri 

- Costuri aferente activitatilor de promovare 

- Costuri privind crearea/achizitionarea si/sau protejarea de marca inregistrata  

6.3. Cheltuieli neeligibile 

N 

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

7. Conditii de eligibilitate 

- 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; 

- Proiectul se va desfasura pe o perioada de maxim 5 ani; 

-Solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca 

este cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse si un studiu/ plan privitor la 

conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de actiuni prevazute prin masura 

- Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; 

-daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare 

si pietele locale stabilite in conformitate cu prevederile din art. 11 din Reg. (UE) nr. 807/2014 

a),b) 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; 

Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

- Numarul de parteneri implicati; 

 Principiul structurii parteneriatelor care au in componenta atat entitati private cat si publice, - 

Numarul de beneficiari finali vizati in grupul tinta; 

 Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare 

adăugată mare, care participă la scheme de calitate, etc.)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 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 

- 

-Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv; 

 plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul 

305/2013 și a legislației naționale în vigoare.Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 

20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus. 

In cazul in care investitia intra sub incidenta altui articol din regulament, se aplica rata maxima 

relevanta a sprijinului. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE 

nr. 1407/2013. 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este: 100% 

 - Valoarea publica nerambursabila va fi de maxim 39.240,96 EURO/proiect 

10.Indicatori de monitorizare 

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

Numar de proiecte  inovative - 1 

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 - 1 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală – 39.240,96 EURO  

Numărul de locuri de muncă create -  0 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Va fi stimulat spiritul asociativ la nivelul microregiunii; 

- Se va realiza realiza cooperarea la  nivelul lanturilor alimentare in microregiune. 

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. 

 


