Fișa măsurii M9 - varianta actualizată conform solicitării de clarificări nr.107236/13.06.2016
Denumirea măsurii: Investiţii în active fizice pentru exploataţii pomicole
CODUL Măsurii – M9 / 2A / 2A
Tipul măsurii:
X INVESTIȚII
 SERVICII
 SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției
la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a
complementarității cu alte măsuri din SDL.
1.1.Justificare. Corelare cu analiza SWOT
Pomicultura este unul din factorii de dezvoltare a teritoriului. Anumite localități componente
au notorietate la nivel național(mere domnești-din comuna Domnești, mere de Tigveni)
existând numeroase inițiative de dezoltare a pomiculturii finanțate inclusiv prin PNDR 20072013.
Suprafața livezilor pomicole este semnificativă (6.146 ha), productivitatea acestora fiind
afectată delipsa unor tehnologii și echipamente adecvate, de îmbătrânirea plantațiilor
existente (moștenite de la vechile CAP-uri), de spații de depozitare inadecvate cu consecinţe
negative la nivelul teritoriului, impactul manifestându-se în domeniul asigurării nivelului de
trai dar şi a nivelului veniturilor obţinute din activitatea agricolă.
Mulți pomicultori au sisteme de producție bazate pe mecanizare învechită, de calitate slabă ,
fiind afectați de lipsa resurselor financiare proprii și accesul redus la finanțare. Îndeosebi,
fermele mici și mijlocii au nevoi de sprijin pentru a valorifica potențialul pomicol .
Nevoia specifică teritoriului GAL identificată în analiza diagnostic ce va fi sprijinită prin
măsura M9 este N9.Creșterea productivității terenurilor. Analiza SWOT relevă puncte
tari ( suprafață pomicolă reprezentativă, notorietate pomicolă a teritoriului, interes
crescut pentru perpetuarea pomiculturii, exemple de bună practică existente,etc) și
puncte slabe(plantații îmbătrânite,echipamente și utilaje învechite,sisteme de plantare
tradiționale în regim neintensiv,etc) specifice teritoriului.
1.2. Obiective de dezvoltare rurală la care contribuie conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.
4: a) Favorizarea competitivității agriculturii si b) Asigurareagestionăriidurabile a resurselor
naturale și combaterea schimbărilor climatice;
1.3. Obiectivul specific local al măsurii M9:
Imbunătăţirea activităţii exploataţiilor pomicole din teritoriul GAL prin investiții în
construirea, extinderea, modernizarea şi dotarea fermelor pomicole, racordarea la utilităţi,
achiziţia de utilajeşi echipamente, au drept rezultat preconizat productivitate mai ridicată
și/sau un impact pozitiv asupra mediului în zonă și nivel ridicat al veniturilor din agricultură și
ameliorarea competitivității exploatațiilor datorită disponibilității unor sisteme de producție
mai eficiente.
Obiective specifice:
-Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea
profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum
şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
-Creşterea veniturilor exploataţiilor pomicole sprijinite;
-Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea
încurajării fenomenului de asociere.

1.4.Măsura M9 contribuie contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013: Prioritatea 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.
De asemenea măsura M9 contribuie la prioritatea 2 din SDL: Modernizarea și îmbunătățirea
productivității și competitivității agriculturii din teritoriul GAL
1.5. Măsura M9 corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Investitii in
active fizice
1.6. Contribuția la domeniile de intervenție
Măsura M9 contribuie ladomeniul de intervenție 2A – Îmbunătățirea performanței economice
a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în
special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a
diversificării activităților agricole.
1.7. Contribuție la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/20013
Măsura M9 contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 : Mediu, Climă și
Inovare. Mediu și climă: proiectele propuse în cadrul acestei măsuri vor contribui la prevenirea
abandonului de terenuri agricole conducând la o activitate agricolă sustenabilă. Inovare:
măsura vizează încurajarea fermierilorsă folosească tehnologii noi și procese noi, aceștia
având un rol important în diseminarea de bune practici, idei și concepte noi. Sprijinul acordat
va facilita accesul pe piață și adoptarea unor tehnici și metode inovatoare.
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL
Măsura M9 este complementară cu M11 – Sprijin pentru acţiuni de formare profesională şi de
dobândire de competenţe. Măsura nu este complementară cu o altă măsură din SDL.
1.9. Sinergia cu alte măsuri
Măsura M9 este sinergică cu M8 şi M11 toate contribuind la realizarea Priorității 2 din cadrul
SDL: Modernizarea și îmbunătățirea productivității și competitivității agriculturii din teritoriul
GAL.
1. Valoarea adăugată a măsurii M9:
Analiza diagnostic a teritoriului GAL a identificat o serie de nevoi, iar concluziile din analiza
SWOT au pus în evidenţă necesitatea unei intervenţii imediate în domeniul agricol, mai ales la
nivelul exploataţiilor agricole de dimensiuni mici şi medii în scopul creşterii prodctivităţii si a
îmbunătăţirii calităţii activităţii la nivelul fermei şi, implicit, a produselor agricole obţinute.
Valoarea adaugată a măsurii M9 se poate cuantifica astfel:
-Creșterea competitivității, diversificarea producției, creşterea calității produselor obținute și
îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
-Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării* fructelor la nivel fermă și a
comercializării* directe a produselor obţinute;
-Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
-Eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din
surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie.
3. Trimiteri la alte acte legislative
3.1. Legislație UE: R (UE) Nr. 1303/2013, R (UE) Nr. 1307/2013, R (UE) Nr. 1310/2013,
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, R (UE) nr. 1242/2008, Comunicarea Comisiei nr.
2008/C155/02, Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02
3.2. Legislație națională: Legea 31/1990, Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, Legea nr.
1/2005 OG nr. 37/2005, Ordinul nr. 119/2014, Ordinul 10/2008, Ordinul 111/2008, Ordin 57
din 2010.

4. Beneficiari direcți/indirecți(grup țintă)
4.1. Beneficiari direcţi:
-fermieri (persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent
de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în conformitate cu legislaţia
naţională), 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.
4.2. Beneficiari indirecţi:
-populaţia din teritoriul GAL;
-procesatori din domeniul pomicol.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013
-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, numai în cazul proiectelor de investiții.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Tipurile de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din
HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şifişa
tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr.
295/2016.
Acțiunile eligibile prin M9 trebuie să fie atât în concordanță cu regulile generale din
Regulamentele Europene, cât și în relație directă cu prioritatea 2 din SDL – Modernizarea şi
îmbunătăţirea productivităţii şi competitivităţii agriculturii în teritoriul GAL.
Acțiuni eligibile:
-În cadrul măsurii M9 sunt sprijinite investițiile la nivelul întregului teritoriu al GAL
-Investiţiiîn modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor
pomicole şi modernizarea parcului de maşini şi utilaje agricole.
-Învestiţiiîn modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de
material săditor.
-Înfiinţareaşi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii în vederea
comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi
comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a
proiectului.
-Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei
(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei,
ca o componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi
destinată exclusiv consumului propriu;
-Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea
biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi
componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată
exclusiv consumului propriu;
-Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
-Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg.
1305/2013;

Acțiuni neeligibile:
-Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și
plantarea acestora din urmă;
-Achiziţia de clădiri;
-Obtinerea de bauturi alcoolice.
7. Condiții de eligibilitate
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și să aibă sediul social
în teritoriul GAL;
-Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim
8.000 € SO;
-Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsura
M9;
-Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
-Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației
tehnico-economice;
-Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul sănătății publice, sanitar-veterinar și
de siguranță alimentară.
-proiectul trebuie să fie în corelare cu SDL al GAL,varianta aprobată de AM PNDR,
corespunzătoare cu obiectivele specifice măsurii M9,
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în ghidul solicitantului pentru M9.
8. Criterii de selecție
8.1. Considerații generale
Procesul de selecție a beneficiarilor direcți constă în evaluarea și selecția proiectelor depuse
în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate de GAL.
Criteriile de selecție vor fi stabilite astfel încât să fie adecvate specificului local, să fie în
conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL, iar sprijinul prin măsura M9 să fie canalizat
către acele proiecte care corespund cu necesitățile identificate în teren, cu analiza SWOT și
cu obiectivele stabilite în SDL (se va acorda prioritate acelor proiecte care aduc cea mai mare
contribuție la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL și care sunt depuse de solicitanți
care dovedesc certe capacități de implementare a proiectelor).
8.2. Principiile de selecție
Principiile de selecție a beneficiarilor direcți ai măsurii M9 vor fi:
-Principiul speciei pomicole prioritare (prun, măr, păr,nuc, arbuști);
-Principiul dimensiunii (ferme mici);
-Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii
protejate);
-Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membrii lor şi
cooperativele din sectorul pomicol);
-Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani);
-Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie).
Principiile de selecție vor fi detaliate în ghidul solicitantului și vor avea în vedere prevederile
art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în
conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală durabilă.
8.3 Criteriile de selecție
Criterile de selecție asociate principiilor de selecție menționate la punctul 8.2 vor fi definite
în Ghidul solicitantului. De asemenea, 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 Europene în materie de dezvoltare rurală.
Nu au fost atribuite punctaje pentru principiile și criteriile de selecție prevăzute în SDL
pentru măsura M9, având în vedere că pe parcursul implementării SDL, prioritizarea poate fi
diferită în funcție de evoluția situației la nivel local.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Pentru ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de
plantare fructifer: Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a
depăși 50.000 €;
În cazul fermelor mici, medii și pentru obținerea de material de înmulțire și material de
plantare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte
procentuale, insă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru - investiţii
realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare
(așa cum sunt definiți la art. 2 din R 1305/2013 sau care s-au instalat in ultimii cinci ani
anterior solicitării sprijinului, conform Anexa II a R. 1305/2013)*, Proiecte
integrate; Operațiuni sprijinite în cadrul PEI; Investiții legate de operațiunile prevăzute la art.
28 (Agromediu) și art.29 (Agricultura ecologica) din R (UE) nr.1305/2013, Zone care se
confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32
din Reg. (UE) nr.1305/2013.
Pentru ferme mari: Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor
eligibile, fără a depăși 50.000 €
Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru fermele mari se va putea majora cu 20 de
puncte procentuale, pentru operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.
Pentru forme asociative: Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor
eligibile, fără a depăși 50.000 €.
Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru forme asociative se va putea majora, cu 20 de
puncte procentuale, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%,
pentru:investiții colective și proiecte integrate;operațiuni sprijinite în cadrul PEI;investiții
legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art.29 (Agricultura ecologica) din R
(UE) nr.1305/2013, zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la articolul 32 din Reg. (UE) nr.1305/2013
10. Indicatori de monitorizare
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți.

