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CAMPANIE DE INFORMARE: 

PAC pentru o creștere durabilă : Misiune posibilă 
Optimizarea durabilității mediului și a viabilității economice a agriculturii, prin punerea în aplicare a PAC în 

regiunea de frontieră bulgară-română 

 

PNDR 2014-2020: Măsura 16 - „Cooperare” 

 

Una dintre cele mai efective măsuri puse în practică în zona transfrontalieră este Măsura 16 

– Cooperare. Ca element central al măsurii, sunt produsele agro-alimentare recunoscute la nivel 

european și tot ceea ce implică procesarea acestora, procesul de producție, diversificare și 

marketing. Situația actuală este caracterizată de un nivel de competitivitate scăzut, o gamă limitată 

de produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel scăzut al productivității. 

Majoritatea produselor exportate sunt produse neprocesate sau procesate primar, în prelucrarea 

acestora nefiind implicate tehnologii noi. 

Obiectivele principale ale acestei măsuri sunt:  

 stimularea și încurajarea comercializării produselor alimentare obținute la nivel local, prin 

lanțuri scurte de aprovizionare și prin piețe locale; 

 consolidarea și diversificarea lanțurilor alimentare locale  pentru a satisface nevoia de 

consum a clienților și pentru a încuraja, sprijini și stimula micii producători; 

 promovarea unor noi modalități de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii 

creând astfel noi pieți de desfacere; 

 crearea și încurajarea legăturilor între sectorul agro-alimentar și turistic prin aprovizionarea 

cu produse alimentare locale; 

Sub-măsura 16.1 - Sprijinește crearea și funcționarea grupurilor operaționale GO, pentru 

dezvoltarea unor proiecte inovative - produse, practici și tehnologii noi în sectorul agro-alimentar și 

cel forestier. De asemenea, sprijinește înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ce au ca 

scop realizarea, în comun, de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare care abordează probleme 

specifice sectoarelor implicate și valorifică oportunitățile existente. Sprijinul financiar constă în: 

rambursarea cheltuielilor eligibile; plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau 

echivalente procentului de 100% din valoarea avansului; suma forfetară. 

Beneficiarii principali ai acestei măsuri sunt grupurile operaționale: parteneriate constituite 

din cel puțin un fermier, un grup de producători, cooperativă sau un silvicultor, un composesorat, o 

obște de moșneni, obște răzească, în funcție de tema proiectului; un partener cu domeniul de 

activitate cercetare; un  partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar sau 

silvic. Valoarea maxima a sprijinului este de 500 de mii de euro, plus suma forfetară în valoare de 

1.500 de euro pentru activitățile pregătitoare. Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile, în afară de acțiunile eligibile în cadrul altor măsuri.  

Sub-măsura 16.1a  - Sprijină înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ce au ca 

scop consolidarea legăturilor dintre sectorul pomicol și cel de cercetare-inovare. Pentru aceasta, 

membrii GO vor realiza, în comun, proiecte de cercetare,dezvoltare și inovare, care abordează 

problemele specifice fermierilor din aceste sectoare, sau valorifică oportunitățile existente. Sprijinul 

financiar este similar măsurii 16.1. 

Sub-masura 16.4. – Sprijină și încurajează cooperarea orizontală și verticală dintre actorii 

din lanțul de aprovizionare, pentru a se stabili și dezvolta lanțuri scurte de aprovizionare și de 

piețe locale, și pentru a se organiza activități corelate de promovare locală. Promovează cooperarea 

pentru a stimula comercializarea produselor agro-alimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 
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aprovizionare. Sub-măsura nu presupune doar cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianți 

alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri și alte forme de cazare din mediul rural, ci și 

realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale și autorității publice. Sprijinul constă în: 

rambursarea cheltuielilor eligibile; plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau 

echivalente procentului de 100% din valoarea avansului. Pot beneficia, de asemenea, parteneriatele 

constituite din cel puțin un partener din categoriile enumerate si cel puțin un fermier sau un grup de 

producători, o cooperativă cu activitate în sectorul agricol. 

Submăsura 16.4a - Sprijină cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare. Încurajează cooperarea la nivel local pentru comercializarea fructelor și produselor 

din fructe prin lanțuri scurte de aprovizionare. Sprijinul constă în: rambursarea cheltuielilor eligibile; 

plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente procentului de 100% din 

valoarea avansului. Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele constituite dintr-un partener din 

categoriile enumerate și cel puțin un fermier sau un grup de producători, o cooperativă cu activitate 

în sectorul agro-agricol: fermieri; microintreprinderi și intreprinderi mici; organizații 

neguvernamentale; consilii locale; unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. 

Valoarea maximă acordată este de 100 de mii de euro. 

 

Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului "PAC pentru o creștere durabilă: Misiune posibilă" - 

Optimizarea durabilității mediului și viabilitatea economică a agriculturii, prin punerea în aplicare a 

PAC în regiunea de frontieră bulgară-română, care este implementat cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene în cadrul contractului № AGRI 2016-0198 

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚI: 

ASOCIAȚIA „ȘCOALA ECONOMICĂ AGRARĂ DOBROGEANĂ“ /DABU/ 

tel.: +359 58 655 626, fax: + 359 58 605 760 

е-mail: dabs_bg@yahoo.com, agroinfo.project@gmail.com 

 

Pagina de Internet a campaniei: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al 

autorului și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru conținutul acesteia. 
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