Asistență tehnică pentru pregătirea perioadei
de programare în domeniul dezvoltării rurale 2014‐2020
PNDR 2020

16. Cooperare

26.02.2014

16. Cooperare
8.2.1.

Baza legală

Articolul 35 Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;
Articolele 32-35 din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziții
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Regulamentul (CE) ....de aplicare a Regulamentului (UE) Nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020.
8.2.2. Descriere generală a măsurii, inclusiv logica de intervenție și contribuția la D.I. și
obiectivele transversale
În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă pentru a facilita cooperarea între între actorii implicați
în dezvoltarea rurală, pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze problemele tipice de natura socioeconomică legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii în zonele rurale.
Sub-măsura 16.1. “Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO),
pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si tehnologii în sectoarele
agricol, alimentar și forestier”
Parteneriatul European pentru Inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEIAGRI) reprezintă o nouă abordare pentru promovarea inovării în agricultura europeană, în Statele
Membre ale UE. În principiu, inovarea vizează crearea legături între știință și practică, în special
prin proiecte derulate de grupuri operaționale (GO), dar și prin activități de colaborare în rețea.
Conceptul încurajează eforturile de colaborare pentru realizarea de sinergii și de valoare adăugată la
nivelul UE, pe baza politicilor existente, în special pe baza politicii de dezvoltare rurală și a politicii
de cercetare și inovare a UE, Orizont 2020.
Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru
diversificarea activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei
rurale. Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor componenți ai “culturii
inovatoare” care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al României. Această situație
generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și
în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în
zona urbană.
Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără: o gamă limitată de
produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scăzut al productivității la
nivelul fermelor și al sectorului de procesare, precum și al activităților de diversificare și de
marketing. În plus, o mare pondere din produsele agricole exportate este constituită din produse
neprocesate sau procesate primar, cu un nivel scăzut de prelucrare generat de aplicarea de
tehnologii și idei noi.
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Inovarea poate fi încurajată și creată în modalități diferite. Ea se poate realiza sub forma transferului
de bune practici sau adaptării tehnologiilor aplicate în alte țări, pe alte piețe sau în alte sectoare. În
alte situații, inovarea se poate baza pe idei complet noi și pe activități de cercetare de ultimă oră.
Proiectele pilot, dezvoltarea de metode de producție noi și furnizarea de servicii reprezintă
modalități practice prin care se poate îmbunătăți procesul de dezvoltare socio-economică a spațiului
rural.
Sprijinul financiar va viza crearea și funcționarea GO înființate de actorii din mediul rural, precum:
fermieri, cercetători, consultanți, întreprinderi sau ONG-uri cât și funcționarea - cu scopul specific
de a întreprinde în comun, un proiect de cercetare aplicată prin care să se adreseze anumite
probleme și să valorifice oportunități din sectorul agro-alimentar. Proiectele se vor axa pe soluții
inovatoare care generează beneficii directe pentru partenerii GO și, implicit, pentru economia locală
și/sau pentru condițiile de mediu și sociale în zonele rurale, prin diseminarea rezultatelor către toți
actorii interesați.
Sprijinul acordat prin această sub-măsură va adresa în mod direct următoarele nevoi specifice
identificate:





Adaptarea activităţilor de cercetare la nevoile fermierilor şi deţinătorilor de păduri şi facilitarea
accesului acestora la rezultatele activităţilor de cercetare şi inovare;
Dezvoltarea infrastructurii pentru funcționarea eficientă a pieței de desfacere a produselor
agricole şi agroalimentare pentru stimularea lanţurilor scurte de aprovizionare;
Sprijin pentru restructurarea și modernizarea fermelor, în special a celor mici și mijlocii în
ferme orientate către piaţă ;
Dezvoltarea şi promovarea de produse alimentare de calitate.

Sprijinul acordat prin sub-măsură va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor și creștera
viabilității afacerilor din mediul rural și la asigurarea unei game mai largi de produse și servicii.
Contribuția la domeniile de intervenție
DI 1A:Încurajarea inovării, a cooperării și a bazei 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;
DI 2A: Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și
modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a
diversificării agricole
DI 3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a
acestora în lanțul agro-alimentar 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
DI 6A: Facilitarea diversificării, a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de
locuri de muncă
DI 6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Contribuție la temele transversale
 Inovare
 Mediu
 Schimbări climatice
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Sub-măsura 16.4. “Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de
aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe
locale, precum și în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local”
Comercializarea produse alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri de distribuție și prin puncte
de locale reprezintă o caracteristică importantă a sectorului agroalimentar din România. Pentru o
mare parte dintre micii fermieri, vânzarea directă a produselor proaspete reprezintă o sursă
importantă de venit.
Conform analizei SWOT, lanțurile alimentare locale din România trebuie consolidate și
diversificate. Acestea trebuie să fie mai bine organizate și concentrate în mai mare măsură pe
calitate, siguranță alimentară și pe continuitatea aprovizionării. Pentru a putea răspunde
preferințelor consumatorilor și pentru o mai bună integrare pe piață a micilor producători nivelul de
profesionalism trebuie sporit, iar activitățile de promovare trebuie îmbunătățite.
Prin cooperare, micii producători pot identifica noi modalităţi de comercializare a unui volum mai
mare de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori.
De asemenea, pot fi dezvoltate legăturile dintre sectorul agro-alimentar și turistic, prin
aprovizionarea cu produse alimentare locale.
Sub-măsura include cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianți cu amănuntul, restaurante,
unități de cazare din spațiul rural precum și parteneriate cu organizații neguvernamentale, unități de
învățământ din mediul rural și autorități publice.
Sprijinul acordat prin această sub-măsură va adresa în mod direct următoarele nevoi specifice
identificate:





Dezvoltarea infrastructurii pentru funcționarea eficientă a pieței de desfacere a produselor
agricole și agroalimentare pentru stimularea lanțurilor scurte de aprovizionare;
Continuarea modernizării sectorului de procesare;
Dezvoltarea și promovarea de produse alimentare locale, de calitate;
Crearea de locuri de muncă în mediul rural.

Contribuții la domeniile de intervenție
DI 1A:Încurajarea inovării, a cooperării și a bazei 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
DI 2A: Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și
modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a
diversificării agricole
DI 3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a
acestora în lanțul agro-alimentar 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
DI 6A: Facilitarea diversificării, a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de
locuri de muncă
DI 6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Contribuție la temele transversale




Inovare
Mediu
Schimbări climatice
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8.2.3. Scopul, nivelul de sprijin, precum și alte informații (defalcate pe sub-măsuri și tipuri de
operațiuni)
Lista de sub-măsuri
Sub-măsura 16.1. “Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru
dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si tehnologii în sectoarele agricol,
alimentar și forestier”
Sub-măsura 16.4. “Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de
aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe
locale, precum și în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local”
Sub-măsura 16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO),
pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si tehnologii în sectoarele
agricol, alimentar și forestier
Descrierea acțiunii
Scopul general al acestei sub-măsuri este de a sprijini implementarea PEI-AGRI prin stimularea
interacțiunilor dintre cercetători, fermieri, proprietari de păduri, procesatori și alți actori din mediul
rural.
Obiectivul specific al sub-măsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor
Operaționale (GO) cu scopul specific de a întreprinde, în comun, un proiect de cercetare aplicată
prin care să se adreseze anumite probleme, prin care să se valorifice oportunitățile existente în
sectorul agro-alimentar. Proiectele se vor axa pe soluții inovatoare care vor genera beneficii directe
pentru membrii GO, implicit pentru economia locală și/sau condițiile sociale și de mediu din zonele
rurale, prin diseminarea rezultatelor către toți actorii interesați.
.
Această sub-măsură vizează în mod specific acordarea de sprijin pentru implementarea PEI-AGRI,
prin acordarea de ajutor financiar pentru înființarea și funcționarea GO și pentru costurile directe
aferente derulării de acțiuni comune ce presupun "proiecte pilot" (Art.35(2)(a)) sau "dezvoltarea de
noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier " (Art
35(2)(b)).
Astfel proiectele pilot sau de dezvoltare de noi produse, practici, procese si tehnologii vor viza,
printre altele, următoarele categorii generale:





Sectorul vegetal, în special cel pomicol;
Sectorul zootehnic;
Sectorul de procesare;
Sectorul forestier.

O caracteristică importantă a acestei sub-măsuri este aceea că oferă sprijin pentru costurile directe
ale proiectelor pilot/de dezvoltare, care nu sunt la momentul de față sprijinite prin alte măsuri de
dezvoltare rurală din PNDR 2014-2020.
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Prima sesiune de proiecte va viza strict subprogramul tematic pomicol, urmând ca pe parcursul
perioadei de programare să se lanseze alte cereri de proiecte.
Următoarele sesiuni de proiecte vor viza teme specifice, identificate în conformitate cu:
(a) prioritățile strategice ale PNDR 2014-2020, și/sau
(b) temele de cercetare prioritare relevante identificate în Strategia Națională de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru perioada 2014-2020.
Vor fi necesare servicii de sprijinire a inovării, care să faciliteze procesele de animare și de
înființare a GO. Rețeaua Națională Rurală (RNDR) va avea un rol cheie în promovarea
conștientizării cu privire la PEI-AGRI și la oportunitățile aflate la dispoziția GO.
Serviciile de sprijinire a inovării pot fi furnizate și de alte entități private și publice. Implicarea
GAL-urilor va fi de asemenea încurajată pentru a disemina informatiile cu privire la oportunitatile
oferite de PEI.
Diseminarea obligatorie a rezultatelor obținute de către GO se va realiza atât prin rețeaua PEIAGRI de la nivel european cât și la nivel național – prin RNDR.
Tipul sprijinului:
Cu condiția prezentării unui plan complet și detaliat al proiectului și al aprobării acestuia, sprijinul
în cadrul acestei sub-masuri este acordat pentru înființarea și funcționarea GO și pentru realizarea
activităţilor prevăzute în vederea îndeplinirii obiectivelor din cadrul planului de proiect.
Detalierea descrierii acțiunilor obligatorii a fi incluse în planul de proiect precum și detalierea
cheltuielilor eligibile se va realiza în cadrul național.
Durata de implementare a unui proiect pilot / de dezvoltare este de maxim 3 ani, cu posibilitatea de
prelungire de încă 1 an. O astfel de prelungire va trebui să se bazeze pe o justificare clară.
Trimiteri către alte legi:
Nu este permisă dubla finanțare a aceleiași activități/investiție din alte fonduri comunitare sau
naționale.
Beneficiarii:
Beneficiarii unici ai acestei sub-măsuri sunt Grupurile Operaționale (GO).
 GO este persoană juridică constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
 GO este constituit din minim doi parteneri, din care:
 Cel puțin un partener cu domeniul principal de activitate cercetare;
 Cel puțin un partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agroalimentar.
Condițiile cu privire la forma de organizare legală a beneficiarilor vor fi detaliate în cadrul
național.
Cheltuieli eligibile:
Cheltuielile eligibile în cadrul acestei sub-măsuri sunt limitate la:
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a) cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO și pot include, spre exemplu
următoarele tipuri de cheltuieli:
 realizare de studii și planuri, inclusiv planul proiectului;
 activități de animare;
 cheltuieli de funcționare ale GO
b) costurile directe determinate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de
GO.
Costurile directe vizează în principal costurile cu investițiile, însă nu sunt limitate la acestea.
Detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul national.
Se va acorda atenție aplicării regulilor de ajutor de stat în conformitate cu regulile specifice
aplicabile, dacă este cazul.
Condiții de eligibilitate:



Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul prezintă planul proiectului (care se încadrează în aria de cuprindere a PEI-AGRI
conform prevederilor Articolului 55 din Regulamentul nr. 1305/2013)

Continutul planului proiectului va fi detaliat în cadrul legislativ national.
Autoritatea de Management își rezervă dreptul de a introduce, la orice moment, condiții de
eligibilitate suplimentare prin care să prioritizeze sprijinul pentru anumite tipuri de proiecte sau
domenii de acțiune sau pentru GO cu o anumită componență.
Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:
În procesul de evaluare și de selecție a GO și a proiectelor comune propuse de acestea pentru a fi
finanțate, se vor lua în considerare următoarele:




Principiul sector prioritar;
Principiul conformității cu temele prioritare;
Principiul componenței GO (parteneriatului);

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere
prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea acestora in conformitate
cu prioritatile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Sume și rate de sprijin [aplicabile]:
În cadrul acestei sub-măsuri, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% pentru
costurile generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO și de activitățile aferente
implementării proiectelor pilot sau dezvoltarii de noi produse, practici, procese si tehnologii care nu
pot fi acoperite printr-o altă măsură de dezvoltare rurală.
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 500.000 Euro.
Costurile de înființare și funcționare ale GO nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului
acordat pe proiectul depus.


În situația în care costurile directe pot fi acoperite printr-o altă măsură de dezvoltare
rurală implementată la acest moment prin PNDR, atunci costurile vor fi alocate în cadrul
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acelei măsuri, în condițiile respectării ratelor relevante ale ajutorului. În cazul Articolului
17, există prevederi care permit creșterea ratei ajutorului pentru investițiile solicitate de
GO pentru implementarea proiectelor aprobate.


În situația în care costurile directe pot fi acoperite printr-o altă măsură de dezvoltare
rurală, însă acea măsură nu este la acest moment implementată prin PNDR, atunci
costurile vor fi alocate în cadrul acestei sub-măsuri în conformitate cu rata maximă a
ajutorului pentru respectiva măsură.

Este posibil ca beneficiarul, pe parcursul implementării proiectului, să realizeze că ideea în curs de
testare/dezvoltare nu generează rezultatele preconizate și că se impune stoparea sau ajustarea
proiectului.



În cazul în care rezultatele intermediare indică faptul că planul inițial al proiectului poate fi
ajustat în conformitate cu obiectivele proiectului, atunci se poate conveni asupra ajustării
planului proiectului și asupra continuării finanțării, în limitele bugetului inițial al proiectului.
În cazul în care proiectul trebuie stopat, din cauza nerespectarii planului proiectului, atunci
toate costurile înregistrate până la acel moment vor fi rambursate. În cazul în care GO a
respectat planul stabilit al proiectului, atunci nu vor exista consecințe financiare pentru
beneficiar – cu excepția investițiilor în infrastructură / capacități de producție, care vor fi
rambursate.

Submăsura 16.4. “Sprijin acordat pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din
lanţul de aprovizionare, în vederea stabilirii şi dezvoltării de lanţuri scurte de aprovizionare şi
de piețe locale, precum şi în vederea realizării de activități corelate de promovare în context
local”
Descrierea acțiunii:
Obiectivul acestei sub-măsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali. Sub-măsura
nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori din industria alimentară, comercianţi
alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în spațiul rural, ci şi realizarea
de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice. Utilizarea de abordări de tip
"parteneriat" pentru dezvoltare de "lanţuri scurte de aprovizionare" şi pentru consolidarea "pieţelor
alimentare locale" s-a dovedit a fi eficientă.
Tipul sprijinului:
Sprijinul se acordă pentru investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte
comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru:
i) Crearea /dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare (cu produse alimentare), şi/sau
ii) Activităţi de promovare referitoare la crearea /dezvoltarea unui lanţ (sau lanţuri) scurt/e de
aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri.
În cazul dezvoltării unor lanţuri scurte de aprovizionare, sprijinul se poate acorda numai pentru
acele iniţiative care implică cel mult un intermediar între fermier şi consumator - intermediarul fiind
definit ca entitatea (de ex. un comerciant cu amănuntul) care cumpără produsul de la fermier cu
scopul de a-l vinde mai departe.
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Vor fi sprijinite următoarele tipuri de activităţi:






Studii şi planuri, inclusiv studii de fezabilitate tehnică/economică şi elaborarea de concepte
pentru proiecte privind un lanţ scurt de aprovizionare/ o piață locală;
Activități de animare;
Costuri de funcţionare ale cooperării;
Costuri directe ale activităţilor specifice aferente planului de proiect, de ex.: activități de
instruire pentru partenerii implicaţi în respectiva cooperare, schemă de distribuţie a produselor
alimentare noi, schemă de stabilire a brand-ului pentru produsele locale;
Acțiuni de promovare şi de comunicare cu consumatorii pe “pieţele locale” inclusiv târguri,
evenimente de promovare, testări de produse alimentare şi alte activităţi de marketing

Trimiteri către alte legi:
Se vor lua măsuri pentru a evita dubla finanţare din alte fonduri.
Beneficiari:
Sprijinul se va acorda pentru:
 Fermieri, cu condiția organizării din punct de vedere legal;
 Tinerii fermieri, în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din Regulamentului (UE) nr.
1305/2013, cu condiția organizării din punct de vedere legal;
 Grupuri de producători agricoli;
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 Organizații neguvernamentale înregistrate conform legislației naționale;
 Consilii locale.
Condițiile cu privire la forma de organizare legală a beneficiarilor vor fi detaliate în cadrul național.
Costuri eligibile:
Cheltuielile eligibile vor fi acordate conform prevederilor Art. 35 (5) și pot cuprinde:
1. Cheltuieli generate de coordonarea/organizarea activităţii de cooperare:




Studii/planuri;
Activități de animare;
Costurile de funcţionare a cooperării.

2. Cheltuieli care decurg din activităţile efective ale proiectului



Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;
Activităţi de promovare (costuri directe)

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului
de proiect, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul national.
Condiţiile de eligibilitate:
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Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel
puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
Solicitantul prezintă un studiu/plan, inclusiv studii de fezabilitate tehnică/economică privitor
la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
Solicitantul prezintă un concept de marketing adaptat la piața locală și un plan privind
activitățile de promovare propuse.

Principii privind stabilirea criteriilor de selecţie:
Proiectele comune propuse în cadrul aceste sub-măsuri vor fi selectate pe bază de cereri de proiecte.
Criteriile de selecție a proiectelor vor urmări următoarele principii:




Principiul componenței cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați;
Principiul teritoriului și a structura parteneriatului;
Principiul alocarea sprijinului pe tipuri de activități.

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere
prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al
solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare și directionarea acestora in conformitate
cu prioritatile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Sume şi rate de sprijin [aplicabile]:
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 100.000 Euro.
8.2.4. Verificare şi control al măsurilor:
8.2.4.1.Risc(uri) la implementarea măsurilor:
Este de asemenea important de avut în vedere că măsura de cooperare este direcţionată, într-o
oarecare măsură, către proiecte-pilot şi că este posibil ca activităţile de dezvoltare/testare să nu
genereze rezultatul preconizat. Astfel de rezultate neaşteptate/negative constituie un aspect normal
al procesului de dezvoltare/testare şi, atâta timp cât condiţiile de eligibilitate pentru obținerea
finanţării au fost îndeplinite, aceste rezultate nu trebuie considerate ca "proiecte eșuate" supuse
unei sancțiuni financiare.
8.2.4.2. Acţiuni de reducere a riscului


Implementarea unei ample campanii de informare pentru beneficiari, prin care aceştia să fie
înştiinţaţi şi consiliaţi cu privire la implementarea corectă a proiectelor şi la respectarea
legislaţiei în vigoare în perioada 2014-2020. .

8.2.6.Informaţii suplimentare specifice Măsurii avute în vedere.
În conformitate cu prevederile Art. 35 (10), în cazul proiectelor pilot, lanturilor scurte de
aprovizionare și piețelor locale, carateristicile și condițiile de acordare a sprijinului vor fi stabilite
de COM printr-un act delegat.
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