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GLOSAR
¢GAL: Grup de acţiune locală, care reprezintă un
parteneriat public-privat local, responsabil de
elaborarea propunerii de strategie locală de
dezvoltare şi de selectarea proiectelor.

¢Măsură: Sistem de ajutor financiar pentru
punerea în aplicare a unei politici. O măsură
defineşte normele aplicabile proiectelor care pot
fi finanţate.



CE ESTE LEADER?

¢ instrument structural lansat in anul 1991 pentru

ajutarea comunitatilor rurale;

¢program care adapteaza deciziile privind mediul

rural la nevoi diverse;

¢o resursa de valoare in politica rurala viitoare;



PARTENERIATE LOCALE PUBLIC -PRIVATE:	
GRUPURI DE ACTIUNE LOCALA - GAL



ROLUL GAL-URILOR
¢Propun	o	strategie	locala	integrata	si	sunt	responsabile	

pentru	punerea	ei	in	aplicare;

¢ Selecteaza	proiectele	depuse	in	cadrul	grupului,	

asadar,	au	rol	decizional;

¢Reprezinta	interesele	locuitorilor	si	a	comunitatii;

¢ Informeaza	si	ofera	asistenta;

¢Asigura	interfata	cu	institutiile	specializate;



IMPLEMENTAREA ABORDARII LEADER LA NIVELUL
GAL	OLTUL	PUTERNIC

¢ Strategia de dezvoltare locala a GAL Oltul Puternic
a fost elaborata tinand cont de toate principiile
LEADER.

¢Programul LEADER reprezinta pentru teritoriul
GAL Oltul Puternic o metoda de mobilizare si
promovare a dezvoltarii teritoriului si a
comunitatilor locale care traiesc aici, un
instrument care functioneaza eficient prin
adaptarea deciziilor privind mediul rural la nevoile
identificate in cadrul teritoriului.



IMPLEMENTAREA ABORDARII LEADER LA NIVELUL
GAL	OLTUL	PUTERNIC

¢ GAL Oltul Puternic urmareste prin implementarea LEADER,
imbunatatirea calitatii vietii a tuturor persoanelor, astfel
urmareste sa exploateze modalitati noi prin care sa devina
sau sa ramana competitiv, sa isi valorifice resursele la maxim,
sa depaseasca dificultăţile pe care le întampină, cum ar fi:
- tendinta de imbatranire a populatiei;
- lipsa posibilitatilor de angajare;
- discrepanţa mare faţă de gradul de dezvoltare al zonelor
urbane;

- gradul de faramitare al micilor agricultori si lipsa de finantare
a acestora pentru patrunderea pe piata;

- lipsa utilajelor agricole si uzura morala a celor existente;
- lipsa cunostintelor agricole specializate din randul fermierilor;
- dotarea necorespunzatoare a infrastructurilor;
-existenta diferitelor comunitati marginalizate sau cu risc de
saracie extreme.



IMPLEMENTAREA ABORDARII LEADER LA NIVELUL
GAL	OLTUL	PUTERNIC

¢ Grupul de Acțiune Locală „Oltul Puternic” (G.A.L.O.P.) este
o micro-regiune LEADER compusă din 21 comune, ce
însumează împreună 138 de sate și cătune. 16 comune se
află în județul Olt, dintre care 5 în partea de NV (Grădinari,
Teslui, Oporelu, Verguleasa, Cungrea), 5 în N (Vulturești,
Dobroteasa, Vitomirești, Sâmburești, Făgețelu) și 6 în NE
(Poboru, Spineni, Leleasca, Bărăști, Tătulești, Optași-
Măgura), iar alte 5 comune se află SE județului Vâlcea
(Comunele: Drăgoești, Olanu, Galicea, Stoilești, Dănicei).

¢ Populația totală a micro-regiunii este de 45.083 locuitori,
G.A.L.– ul are o suprafață de 1.044,82 km² și o densitate de
43,05 locuitori/ km². Niciuna dintre comune nu a fost
membră a unui G.A.L. în perioada de programare 2007 –
2013.



IMPLEMENTAREA ABORDARII LEADER LA NIVELUL GAL	OLTUL	PUTERNIC
Obiective,	prioritati	si	domenii	de	interventie	M1/1B

OBIECTIV PRIORITATE DOMENIU	DE	
INTERVENTIE

MASURA

a)	favorizarea	
competitivității	
agriculturii;
(b)	asigurarea	
gestionării	
durabile	a	
resurselor	
naturale	și	
combaterea	
schimbărilor	
climatice;
(c)	obținerea	unei	
dezvoltări	
teritoriale	
echilibrate	a	
economiilor	și	
comunităților	
rurale,	inclusiv	
crearea	și	
menținerea	de	
locuri	de	muncă.

P1. Încurajarea	transferului	de	cunoştinţe	şi	a	
inovării	în	agricultură,	în	silvicultura	şi	în	
zonele	rurale;	
P2.	Creşterea	viabilităţii	exploataţiilor	şi	a	
competitivităţii	tuturor	tipurilor	de	
agricultură	în	toate	regiunile	şi	promovarea	
tehnologiilor	agricole	inovatoare	şi	a	
gestionarii	durabile	a	pădurilor
P3.	Promovarea	organizării	lanţului	
alimentar,	inclusiv	procesarea	şi	
comercializarea	produselor	agricole,	a	
bunăstării	animalelor	şi	a	gestionarii	
riscurilor	în	agricultură.
P4.	Refacerea,	conservarea	şi	consolidarea	
ecosistemelor	legate	de	agricultură	şi	
silvicultura
P5. Promovarea	utilizării	eficiente	a	
resurselor	şi	sprijinirea	tranziţiei	către	o	
economie	cu	emisii	reduse	de	carbon	şi	
rezilienta	la	schimbările	climatice	în	
sectoarele	agricol,	alimentar	şi	silvic
P6. Promovarea	incluziunii	sociale,	a	
reducerii	sărăciei	şi	a	dezvoltării	economice	
în	zonele	rurale

1B)	Încurajarea	
transferului	de	
cunoștințe	și	a	
inovării	în	agricultură,	
în	silvicultură	și	în	
zonele	rurale,	cu	
accent	pe	
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;

M1/1B
“Cooperare
a	în	scopul	
creării	de	
forme	

asociative,	
reţele	şi	
clustere,	
grupuri	

operaţional
e	pentru	

diversificar
ea	

activităţilor	
rurale”



IMPLEMENTAREA ABORDARII LEADER LA NIVELUL GAL	OLTUL	PUTERNIC
Obiective,	prioritati	si	domenii	de	interventie	M2/2A

OBIECTIV PRIORITATE DOMENIU	DE	
INTERVENTIE

MASUR
A

Creșterea	
viabilității	
exploatațiilor	
și	a	
competitivită
ții	tuturor	
tipurilor	de	
agricultură	în	
toate	
regiunile	și	
promovarea	
tehnologiilor	
agricole	
inovatoare	și	
a	gestionării	
durabile	a	
pădurilor	

P2:	Creșterea	viabilității	exploatațiilor	și	a	
competitivității	tuturor	tipurilor	de	agricultură	
în	toate	regiunile	și	promovarea	tehnologiilor	
agricole	inovatoare	și	a	gestionării	durabile	a	
pădurilor
P3:	Promovarea	organizării	lanţului	alimentar,	
inclusiv	procesarea	şi	comercializarea	
produselor	agricole,	a	bunăstării	animalelor	şi	a	
gestionarii	riscurilor	în	agricultură
P4:	Refacerea,	conservarea	şi	consolidarea	
ecosistemelor	legate	de	agricultură	şi	
silvicultura
P5:	Promovarea	utilizării	eficiente	a	resurselor	
şi	sprijinirea	tranziţiei	către	o	economie	cu	
emisii	reduse	de	carbon	şi	rezilienta	la	
schimbarileclimatice	în	sectoarele	agricol,	
alimentar	şi	silvic.

2A
Îmbunătăţirea	
performanței	
economice	a	
tuturor	fermelor	
şi	facilitarea	
restructurării	şi	
modernizării	
fermelor,	în	
special	în	vederea	
creşterii	
participării	şi	
orientării	către	
piaţă,	cât	şi	a	
diversificării	
activităţilor	
agricole”

M2/2A
“Investi

ţii
în	

active	
fizice”



GAL	OLTUL	PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII – M1/1B	– COOPERAREA IN SCOPUL CREARII DE
FORME ASOCIATIVE,RETELE SI CLUSTERE,GRUPURI OPERATIONALE PENTRU

DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR RURALE

În cadrul acestei măsuri, se acorda sprijin financiar pentru a
facilita cooperarea intre actorii implicaţi în dezvoltarea rurală,
pentru: creearea de cooperative, grupuri de producători, reţele
şi clustere, grupuri operaţionale, în scopul implementării în
comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol şi industrie
alimentară (lanţ scurt de aprovizionare şi piaţa locală, scheme
de calitate) turism, cultura, sănătate, social.

¢ Măsura	corespunde	obiectivelor	art.	35	din	Reg.	(UE)	nr.	
1305/2013:

¢ a)	proiecte-pilot;
¢ (b)	dezvoltarea	de	noi	produse,	practici,	procese	și	tehnologii	în	
sectoarele	agricol,	alimentar	și	forestier;



¢ (c)	cooperarea	între	micii	operatori	în	ceea	ce	privește	
organizarea	de	procese	de	lucru	comune	și	partajarea	
echipamentelor	și	a	resurselor	și	pentru	dezvoltarea	și/sau	
comercializarea	de	servicii	turistice	aferente	turismului	rural;

¢ (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;

¢ (f)	acțiuni	comune	în	scopul	atenuării	schimbărilor	climatice	sau	
al	adaptării	la	acestea;

¢ (g)	abordări	comune	privind	proiectele	de	mediu	și	practicile	
ecologice	în	curs,	inclusiv	gestionarea	eficientă	a	apei,	utilizarea	
energiei	din	surse	regenerabile	și	conservarea	peisajelor	agricole;

¢ (h)	cooperare	orizontală	și	verticală	între	actorii	din	cadrul	
lanțurilor	de	aprovizionare	în	ceea	ce	privește	furnizarea	durabilă	
de	biomasă,	care	să	fie	utilizată	în	scopul	producerii	de	alimente	
și	de	energie	și	în	cadrul	proceselor	industriale;



¢ (i)	punerea	în	aplicare,	în	special	de	către	grupuri	de	parteneri	
din	domeniul	public	și	din	cel	privat,	altele	decât	cele	definite	la	
articolul	32	alineatul	(2)	literă	(b)	din	Regulamentul	(UE)	nr.	
1303/2013,	a	strategiilor	de	dezvoltare	locală,	altele	decât	cele	
definite	la	articolul	2	alineatul	(19)	din	Regulamentul	(UE)	nr.	
1303/2013,	care	abordează	una	sau	mai	multe	dintre	prioritățile	
Uniunii	în	materie	de	dezvoltare	rurală;

¢ (j)	elaborarea	de	planuri	de	gestionare	a	pădurilor	sau	a	unor	
instrumente	echivalente;

¢ (k)	diversificarea	activităților	agricole	în	direcția	activităților	
privind	sănătatea,	integrarea	socială,	agricultura	sprijinită	de	
comunitate	și	educația	cu	privire	la	mediu	și	alimentație.

¢ Măsura	contribuie	la	prioritățile	prevăzute	la	art.	5,	Reg.	(UE)	
nr.	1305/2013:

¢ P1. Încurajarea	transferului	de	cunoştinţe	şi	a	inovării	în	
agricultură,	în	silvicultura	şi	în	zonele	rurale;	



¢ P2.	Creşterea	viabilităţii	exploataţiilor	şi	a	competitivităţii	tuturor	
tipurilor	de	agricultură	în	toate	regiunile	şi	promovarea	tehnologiilor	
agricole	inovatoare	şi	a	gestionarii	durabile	a	pădurilor

¢ P3.	Promovarea	organizării	lanţului	alimentar,	inclusiv	procesarea	şi	
comercializarea	produselor	agricole,	a	bunăstării	animalelor	şi	a	
gestionarii	riscurilor	în	agricultură.

¢ P4.	Refacerea,	conservarea	şi	consolidarea	ecosistemelor	legate	de	
agricultură	şi	silvicultura

¢ P5. Promovarea	utilizării	eficiente	a	resurselor	şi	sprijinirea	tranziţiei	
către	o	economie	cu	emisii	reduse	de	carbon	şi	rezilienta	la	
schimbările	climatice	în	sectoarele	agricol,	alimentar	şi	silvic

¢ P6. Promovarea	incluziunii	sociale,	a	reducerii	sărăciei	şi	a	dezvoltării	
economice	în	zonele	rurale

¢ Obiectiv(e) specifice ale măsurii :
¢ Sprijinirea	înfiinţării	de	forme	colective	(cooperative,	grupuri	de	
producători),	clustere	şi	reţele	pentru:	cooperarea	în	vederea	
procesării	în	comun	a	produselor	în	lanţul	scurt,	



¢ cooperarea în vederea depozitarii şi ambalării în comun a produselor în lanţul
scurt, cooperarea în vederea organizării vânzării pe piaţa locală, cooperarea în
vederea promovării legate de această activitate şi identificarea clienţilor finali,
cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate, cooperarea intre micii
operatori în ceea ce priveşte organizarea de procese de lucru comune şi
partajarea echipamentelor şi a resurselor şi pentru dezvoltarea şi/sau
comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural, cooperarea în
vederea diversificării activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind
sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educaţia cu
privire la mediu şi alimentaţie.

Măsura	contribuie	la	obiectivele	transversale ale	Reg.	(UE)	nr.	1305/2013:	
¢ - Inovare:	Sprijinul	pentru	realizarea	de	investiţii	în	active	fizice	inovative	în	

domeniul	producţiei	agricole,	a	procesării	şi	a	infrastructurii	agricole	şi	silvice	
va	ameliora	performanţa	economică	a	exploataţiilor,	inclusiv	pomicole	și	va	
conduce	la	obținerea	de	produse	procesate	cu	înaltă	valoare.	

¢ Sprijinul	va	fi	acordat	cu	prioritate	exploatiilor	care	vor	introduce	produse,	
procese	şi	tehnologii	noi,	rezultatul	unor	cercetări	implementate	prin	PEI,	
proiectelor	integrate;

¢ -Protecția	mediului	și	atenuarea	schimbărilor	climatice:	În	cadrul	acestei	
măsuri	se	vor	încuraja	investițiile	ce	vizează	eficientizarea/economisirea	
consumului	de	apă,	utilizarea	energiei	regenerabile,	prelucrarea	deșeurilor,	a	



reziduurilor precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de
amoniac în agricultură, inclusiv în sectorul pomicol.
¢Beneficiari	direcți	(grup	țintă)	:
¢Parteneriate	constituite	în	baza	unui	acord	de	cooperare	şi	în	a	cărui	
componenţa	să	fie	cel	puţin	un	partener	din	categoriile	de	mai	jos:
¢- Fermieri,	cooperative,	grupuri	de	producători;	Microintreprinderi	şi	
întreprinderi	mici;
¢Organizaţii	neguvernamentale;	Consilii	locale;	Unităţi	şcolare,	sanitare,	de	
agrement	şi	de	alimentaţie	publică.	Parteneriatul	poate	fi	constituit	şi	din	
persoane	fizice,	cu	condiţia	ca	liderul	de	proiect	să	fie	cel	puţin	PFA,	II,	IF	
(înfiinţate	în	baza	OUG	nr.	44/2008,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare).
¢Pentru	înfiinţarea	de	grupuri	operaţionale,	este	obligatoriu	ca	una	dintre	
entităţile	parteneriatului	să	aibe	obiectul	de	activitate	în	domeniul	cercetării.
¢Beneficiari	indirecţi	(grup	ţinta):
¢- Populaţia	locală
¢- Întreprinderi	şi	societăţi	comerciale	din	domeniul	agricol,	turismului	şi	
alimentaţiei	publice,	sănătate,	educaţie	etc.



Tipuri de acţiuni eligibile
¢ Acţiuni	materiale	şi	imateriale	în	scopul	realizării	unor	forme	
asociative	(cooperative,	grupuri	de	producători,	ONG-uri)	reţele,	
clustere,	grupuri	operaţionale	şi	realizarea	planului	de	afaceri	în	
scopul	implementării	în	comun	a	unor	proiecte	de	interes	local	
(agricultura,	turism,	cultura,	social,	sănătate	etc.)

¢ -Studii/planuri,	elaborarea	studiilor	și	planurilor	de	marketing	
asociate	proiectului,	inclusiv	analize	de	piață,	conceptul	de	
marketing,	etc,	

¢ - Cheltuielile	de		consultantă		şi	pentru	managementul	proiectului;	
¢ - Costurile	de	funcţionare	a	cooperării.	Acestea	pot	fi	efectuate	
dupa	semnarea	contractului,	nu	vor	depăși	20%	din	valoarea	
toatală	eligibilă	a	proiectului	si	pot	cuprinde:	

¢ •Cheltuieli	de	transport	salarii	si	diurne	ale	coordonatorului,	
angajatilor	formei	asociative	și	partenerilor	legate	de	activitățile	
parteneriatului;

¢ •Cheltuieli	legate	de	închirierea	spațiilor	de	desfășurare	a	
întâlnirilor	parteneriatului,	inchiriere	sediu	si	plata	utilitati,	
achizitie	echipamente	IT	si	alte	dotari	necesare	functionarii	
cooperarii,	etc.



¢ •Servicii	diverse	pentru	forma	asociativa/cooperare	(contabilitate,	
juridic,	audit,	etc.)	precum	si	training	pentru	personalul	angajat	si	
parteneri	legat	de	activitatile	parteneriatului.

¢ -Costuri	directe	ale		proiectelor	specifice	corelate		cu	planul		
proiectului,	inclusiv	costuri	de	promovare,	şi	pot	cuprinde:

¢ •Cheltuieli	de	promovare	inclusiv	pagina	web,	broșuri,	pliante,	
bannere,	promovare	platita	prin	social	media	si	alte	retele	de	
publicitate,	radio	si	televiziune		etc.;

¢ Cheltuieli	de	marketing	legate	de	etichetarea	si	ambalarea	
produsului	(concept	grafic),	creare	marcă	înregistrată;

¢ -Investiții	în	construcții	aferente	activitatii	de	producție	
(modernizare,	constructie)	echipamente,	utilaje	necesare	
implementării	proiectului	așa	cum	rezultă	din	planul	proiectului,	
inclusiv	mijloace	de	transport	adecvate	activității	descrise	în	proiect;

¢ -Aplicații	software	adecvate	activității	descrise	în	proiect;
¢ -Onorarii	ale	personalului,	partenerilor,	colaboratorilor,	prestatorilor	
de	servicii	aferente	activitatilor	descrise	in	proiect.	

¢ Oricare	alte	costuri,	in	cazul	in	care	sunt	identificate	ca	fiind	
necesare	si	utile	proiectului	pot	fi	finantate	in	cadrul	acestei	
operatiuni	cu	conditia	de	a	nu	incalca	dispozitii	exprese	precizate	in	
categoria	cheltuielilor	neeligibile.



¢ Urmatoarele	costuri	sunt	neeligibile:	cheltuielile	cu	achiziţionarea	de	
bunuri	și	echipamente	”second	hand”,	cheltuieli	efectuate	înainte	de		
semnarea	contractului	de	finanțare	a	proiectului	cu	excepţia	costurilor	
generale	definite	la	art	45,	alin	2	litera	c)	a	R	(UE)	nr.	1305/2013	care	
pot	fi	realizate	înainte	de	depunerea	cererii	de	finanțare,	cheltuieli	cu	
achiziția	mijloacelor	de	transport	pentru	uz	personal	și	pentru	
transport	persoane,	construcția	sau	modernizarea	locuinței	și	sediilor	
sociale,	cheltuieli	cu	investițiile	ce	fac	obiectul	dublei	finanțări	care	
vizează	aceleași	costuri	eligibile,	cheltuieli	neeligibile	în	conformitate	
cu	art.	69,	alin	(3)	din	R	(UE)	nr.	1303/2013,	în	cazul	contractelor	de	
leasing,	celelalte	costuri	legate	de	contractele	de	leasing,	cum	ar	fi	
marja	locatorului,	costurile	de	refinanțare	a	dobânzilor,	cheltuielile	
generale	și	cheltuielile	de	asigurare,	achiziționarea	de	clădiri,	proiecte	
de	cercetare	independente.

¢ Activitatile	proiectului	se	pot	desfasura	atat	in	teritoriul	GAL	cat	si	in	
afara	acestuia	(ex.promovare,	diseminare,	training,	intalniri	ale	
pareneriatului,	etc.).	Costurile	directe	legate	de	investitii	tangibile	
trebuie	sa	fie	realizate	exclusiv	in	teritorul	GAL.
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DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR RURALE

¢ Sume	(aplicabile)	şi	rata	sprijinului:
¢ Tip	de	sprijin	
•		Rambursarea	costurilor	eligibile	suportate	și	plătite	efectiv.
•		Plăți	în	avans,	cu	condiția	constituirii	unei	garanții	bancare	sau	a	unei	garanții	

echivalente	corespunzătoare	procentului	de	100	%	din	valoarea	avansului,	în	
conformitate	cu	art.	45	(4)	și	art.	63	ale	Reg.	(UE)	nr.	1305/2013

¢ Intensitatea	sprijinului	:100%
¢ Valoarea	unui	proiect	va	fi:	min	5000	euro	– max	100.000	euro	
¢ Valoare totala alocata :M1/1B –193.540,09 Euro
Conditii de eligibilitate
¢ Măsurile	trebuie	să	contribuie	la	atingerea	obiectivelor	prevăzute	în	SDL.	
¢ - Solicitantul	trebuie	să	se	încadreze	în	categoria	beneficiarilor	eligibili;
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ACTIVITATILOR RURALE

Conditii de eligibilitate
¢ - Solicitantul	trebuie	să	prezinte	un	acord	de	parteneriat	cu	minim	doi	
parteneri

¢ - Pentru	înfiinţarea	de	grupuri	operaţionale,	una	din	entităţi	trebuie	
să	fie	din	domeniul	cercetării

¢ Pentru	a	fi	eligibile,	toate	cheltuielile	aferente	implementării	
proiectelor	din	cadrul	SDL	trebuie	să	fie	efectuate	pe	teritoriul	GAL.	
Ca	excepție,	pentru	anumite	proiecte	de	servicii	(ex.:	formare	
profesională,	informare,	organizare	evenimente),	care	vor	fi	detaliate	
în	documentele	specifice	de	implementare,	cheltuielile	pot	fi	eligibile	
și	pentru	acțiuni	realizate	în	afara	teritoriului	GAL,	dacă	beneficiul	
sprijinului	se	adresează	teritoriului	GAL.	
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ACTIVITATILOR RURALE

¢ -Criterii	de	selecție	
¢ Principiul	relevantei	proiectului	pentru	specificul	local
¢ - Principiul	numărului	de	parteneri	care	vor	forma	organizaţiile	colective
¢ - Principiul	numărului	de	beneficiari	indirecţi	care	vor	beneficia	de	
proiect

¢ Principiul	diversificării	activităţilor	propuse	în	planul	de	afaceri
¢ Numar	de	locuri	de	munca	nou	create(cu	norma	intreaga)
¢ Criteriile	de	selecție	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.	

¢ Numar	de	locuri	de	munca	nou	create	(cu	norma	intreaga).
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¢ Prezentarea	generala	a	masurii	– M2/2A-Investitii	in	active	
fizice

¢ Există o serie de nevoi pentru investiții în active fizice în agricultură și în
sectorul de prelucrare a produselor alimentare în teritoriul GAL OP, în
scopul de a moderniza și îmbunătăți productivitatea și competitivitatea
în sectorul agro-alimentar cum ar fi:

¢ înzestrarea	tehnică	a	fermelor,	precum	echipamente,	mașini	și	utilaje	
performante,	sisteme	eficiente	de	irigare	la	nivelul	fermei,	

¢ stimularea	cultivării	și	depozitării	de	legume–fructe,	a	culturilor	de	
câmp,	creșterii	efectivelor	de	animale	și	valorificarea	raselor	
autohtone.

¢ investiții	necesare	diversificării	activităților	agricole	din	cadrul	
exploatațiilor	și	adăugarea	de	plus	valoare	produselor	agricole,

¢ stimularea	asocierii	și	a	investițiilor	care	deservesc	formele	asociative	
ale	fermierilor,
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¢ investiții	pentru	a	promova	utilizarea	eficientă	a	resurselor	și	a	calității	
aerului,	inclusiv	producția	de	energie	regenerabilă	pentru	utilizare	
proprie,	precum	și	pentru	reducerea	emisiilor	de	GES	și	amoniac	din	
agricultură.

¢ dezvoltarea	și	adaptarea	infrastructurii	agricole	și	forestiere
¢ Cooperativele	și	grupurile	de	producători	au	un	rol	important	în	mai	
buna	corelare	dintre	ofertă	şi	cerinţele	de	piaţă	şi	în	furnizarea	unei	
eficienţe	mărite	prin	marketing	comun	al	produselor	produse	de	către	
membrii	acestora,	în	special	în	cazul	fermelor	mici.	De	aceea,	acestea	
vor	fi	încurajate	și	prioritizate	în	a	realiza	investiții	pentru	dezvoltare	şi	în	
interesul	membrilor.

¢ Obiectiv(e)	de	dezvoltare	rurală
¢ Creșterea	viabilității	exploatațiilor	și	a	competitivității	tuturor	tipurilor	
de	agricultură	în	toate	regiunile	și	promovarea	tehnologiilor	agricole	
inovatoare	și	a	gestionării	durabile	a	pădurilor	



¢ Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A”Îmbunătăţirea
performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi
modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi
orientării către piaţă, cât şi a diversificării activităţilor agricole”

¢ Măsura	contribuie	la	obiectivele	transversale ale	Reg.	(UE)	nr.	
1305/2013:	

¢ Inovare:
¢ Sprijinul	pentru	realizarea	de	investiţii	în	active	fizice	inovative	în	
domeniul	producţiei	agricole,	a	procesării	şi	a	infrastructurii	agricole	şi	
silvice	va	ameliora	performanţa	economică	a	exploataţiilor,	inclusiv	
pomicole	și	va	conduce	la	obținerea	de	produse	procesate	cu	înaltă	
valoare.	

¢ Sprijinul	va	fi	acordat	cu	prioritate	exploatiilor	care	vor	introduce	
produse,	procese	şi	tehnologii	noi,	rezultatul	unor	cercetări	
implementate	prin	PEI,	proiectelor	integrate

GAL	OLTUL	PUTERNIC
PREZENTAREA MASURII M2/2A	– ÎNVESTITII IN ACTIVE FIZICE



¢ Protecția	mediului	și	atenuarea	schimbărilor	climatice:
¢ În	cadrul	acestei	măsuri	se	vor	încuraja	investițiile	ce	vizează	
eficientizarea/economisirea	consumului	de	apă,	utilizarea	energiei	
regenerabile,	prelucrarea	deșeurilor,	a	reziduurilor	precum	şi	reducerea	
emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	şi	de	amoniac	în	agricultură,	inclusiv	în	
sectorul	pomicol.

¢ Beneficiari	direcți	(grup	țintă):
¢ a)formele	de	organizare	recunoscute	conform	Ordonanţei	de	urgenţă	a	
Guvernului nr.	44/2008	privind	desfăşurarea	activităţilor	economice	de	
către	persoanele	fizice autorizate,	întreprinderile	individuale	şi	
întreprinderile	familiale,	cu	modificările	şi completările	ulterioare;

¢ b)persoane	juridice	de	drept	privat,	altele	decât	cele	prevăzute	de	
Ordonanţa	de	urgenţă	a	Guvernului	nr.	44/2008,	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare;

¢ c)persoane	juridice	de	drept	public,	respectiv	institute,	staţiuni	şi	unităţi	
de cercetare-dezvoltare	şi	didactice	din	domeniul	agricol,	definite	
conform	legislaţiei naţionale	în	vigoare	privind	organizarea	şi	
funcţionarea	acestora.
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¢ Beneficiari	indirecți	(grup	țintă):
¢ - fermieri,	cu	excepția	persoanelor	fizice	neautorizate	;
¢ - cooperative	(cooperativele	agricole	și	societățile	cooperative	
agricole),	grupuri	de	producători,	constituite	în	baza	legislației	
naționale	în	vigoare	care	deservesc	interesele	membrilor;

¢ - populația	locală
¢ - întreprinderi	și	societăți	comerciale	din	domeniul	turismului	și	
alimentației	publice,	sanatate,	educatie	etc.

Tipuri de acţiuni eligibile:
¢ - Construcţia,	extinderea,	modernizarea	și	dotarea	construcțiilor	din	
cadrul	fermei,	destinate	activității	productive,	inclusiv	căi	de	acces	în	
fermă,	irigații	în	cadrul	fermei	și	racordarea	fermei	la	utilități;

¢ - Amenajarea	și	dotarea	spațiilor	de	desfacere	și	comercializare,	
precum	și	alte	cheltuieli	de	marketing,	în	cadrul	unui	lanț	alimentar	
integrat;
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¢ - Achiziţionarea,	inclusiv	prin	leasing	de	maşini/utilaje	şi	echipamente	
noi,	în	limita	valorii	de	piaţă	a	bunului	respectiv;

¢ - Achiziționarea,	inclusiv	prin	leasing,	de	mijloace	de	transport	
compacte,	frigorifice,	inclusiv	remorci	și	semiremorci	specilizate	în	
scopul	comercializării	produselor	agricole	în	cadrul	unui	lanț	alimentar	
integrat;

¢ - Cheltuieli	generate	de	înființarea	plantațiilor	pentru	struguri	de	masă	și	
alte	culturi	perene	(cu	condiția	ca	materialul	de	plantare	să	fie	certificat),	
cu	excepția	cheltuielilor	eligibile	în	cadrul	subprogramului	pomicol	și	a	
celor	susținute	prin	Pilonul	I	(PNS	2014-2018):

¢ - Cheltuieli	determinate	de	conformarea	cu	standardele	comunitare	în	
cazul	tinerilor					fermieri	în	conformitate	cu	art	17	(5)	și	investiții	
determinate	de	conformare	cu	noile	standarde

¢ - Achiziționarea	sau	dezvoltarea	de	software	și	achiziționarea	de	
brevete,	licențe,	drepturi	de	autor,	mărci.
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Tipuri	de	acţiuni	neeligibile
¢- Investiţiile	în	procesare	pentru	produse	care	nu	provin	din	exploataţia	
sprijinită
¢- Investițiile	în	instalații,	a	căror	principală	destinație	este	producția	de	
energie	electrică	din	biomasă,	nu	sunt	eligibile	pentru	sprijin,	cu	excepția	
cazului	în	care	se	utilizează	un	procentaj	minim	de	energie	termică,	care	
urmează	să	fie	stabilit	de	statele	membre;Investiţiile	care	vor	fi	sprijinite	prin	
scheme	de	ajutor	de	stat

Conditii de eligibilitate
¢- Solicitantul	trebuie	să	se	încadreze	în	categoria	beneficiarilor	eligibili	si	sa	
detina	o	exploatatie		agricola	cu	un	prag	minim	de	Standard	Outputs	(SO)	ce	
va	fi	specificat	in	Ghidul	Masurii,	respectandu-se	in	acelasi	timp	prevederile	
PNDR	2014-2020.
¢- În	cazul	în	care	beneficiarul	nu	se	încadrează	în	categoria	formelor
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asociative,	Solicitantul	trebuie	să-şi	ia	angajamentul	ca	va	adera	la	o	
formă	asociativa	în	funcţie	de	domeniul	de	activitate
¢- Investiția	trebuie	să	se	încadreze	în	cel	puțin	una	din	acțiunile	eligibile	
prevăzute	în	acesta	măsura
¢- Solicitantul	trebuie	să	demonstreze	asigurarea	cofinanțării	investiției
¢- Viabilitatea	economică	a	investiției	trebuie	să	fie	demonstrată	în	baza	
documentaţiei	tehnico-economice
¢- Toate	investiţiile	trebuie	să	fie	pe	teritoriul	GAL
¢ ->	Criterii	de	selecție	
¢- Principiul	asocierii	fermierilor,	care	dețin	exploații	de	dimensiuni	micii	
și/sau	medii,	în	cadrul	cooperativelor	sau	a	grupurilor	de	producători	
constituite	în	baza	legislației	naționale	în	vigoare	
¢- Vor	fi	sprijinite	cu	prioritate	fermele	mici	
¢- Solicitantul	este	membru	sau	va	deveni	membru	al	formei	asociative	
care	va	primi/a	primit	finanțare	prin	măsura	LEADER
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¢ - Solicitantul	îşi	propune	un	proiect	integrat	inclusiv	„lanţul	scurt”	şi/sau	
scheme	de	calitate

¢ - Principiul	sectorului	prioritar	pentru	microregiune
¢ - Principiul	potențialului	agricol	al	zonei	care	vizează	zonele	cu	potențial	
determinate	în	baza	studiilor	de	specialitate;

¢ Numar	de	locuri	de	munca	nou	create	(cu	norma	intreaga)
Sume (aplicabile) şi rata sprijinului:
¢ Ponderea	maximă	a	intensității	sprijinului	public	nerambursabil	din	
totalul	cheltuielilor	eligibile	este	50%.	

¢ Intensitatea	sprijinului	nerambursabil	se	va	putea	majora	pentru	sectorul	
agricol	cu	20	puncte	procentuale	suplimentare,	dar	rată	sprijinului	
combinat	nu	poate	depăși	90%	în	cazul	:



¢ - Investiţiilor	realizate	de	tinerii	fermieri,cu	vârsta	sub	40	de	ani,	la	data	
depunerii	cererii	de	finanţare	si	care	detin	calificari	profesionale	in	acord	cu	
domeniul	proiectului

¢ - Proiectelor	integrate;
¢ - Operațiunilor	sprijinite	în	cadrul	PEI;
¢ - Investițiilor	legate	de	operațiunile	prevăzute	la	art.	28	(Agromediu)	și	art.	
29	(Agricultura	ecologică)	din	Reg.(UE)	nr.	1305/2013;

¢ - Investiții	în	zone	care	se	confruntă	cu	constrângeri	naturale	și	cu	alte	
constrângeri	specifice.

¢ Valoarea	proiectelor	– minim	5000	euro	- maxim		50.000	euro
¢ Valoarea	totala	alocata:	M2/2A	– 193.538,74 euro
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Mecanisme de evitare a conflictului de interese
¢ Principiile care trebuie respectate de GALOP in procesul
de selecţie şi aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, sunt
urmatoarele:

- bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor
economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;

- respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal
şi nediscriminatoriu;

- transparenţa;
- prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul

întregii proceduri de selecţie a proiectelor;



VA MULTUMIM!

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Oltul Puternic” (G.A.L.O.P.)
Comuna Grădinari, Satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt,

Telefon:0771/ 392770, 0786 897 671, 0786 897 672,
0786 897 670  

Fix/fax: 0349  525 273
e-mail: contact@oltulputernic.ro

www.oltulputernic.ro


