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Măsura 3.1. Acţiuni colective
Acţiunea "Crearea şi restructurarea organizaţiilor de producători"
Baza legală


Art. 37 din Regulamentul (CE) 1198/2006

"FEP poate sprijini măsuri de interes comun care sunt puse în aplicare cu
sprijinul activ al operatorilor sau organizaţiilor care acţionează în numele
producătorilor sau al altor organizaţii recunoscute de către statul membru şi
care urmăresc în special:
.....
(n) crearea de organizaţii de producători recunoscute în temeiul
Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăresti şi
de acvacultură (1), restructurarea acestora şi punerea în aplicare a
planurilor acestora de îmbunătăţire a calităţii; "


Art. 15 din Regulamentul (CE) 498/2007

,,(2) Sprijinul prevăzut la articolul 37 primul paragraf litera (n) din
regulamentul de bază poate fi acordat pentru:
(a) crearea de organizaţii de producători pentru a facilita instituirea şi
funcţionarea administrativă a organizaţiilor de producători recunoscute în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (1) după 1 ianuarie
2007;
(b) punerea în aplicare a planurilor organizaţiilor de producători care au
fost recunoscute în mod special în temeiul articolului 12 din Regulamentul
(CE) nr. 104/2000 pentru a facilita punerea în aplicare a planurilor în
vederea îmbunătăţirii calităţii produselor acestora;
(c) restructurarea organizaţiilor de producători pentru a spori eficienţa în
funcţie de cerinţele pieţei.
(3) Sprijinul menţionat la alineatul (2) litera (b) al acestui articol este
degresiv pe o perioadă de trei ani de la data recunoaşterii specifice în
temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000."

Acţiuni eligibile şi beneficiari
A. Sprijin pentru
producători

crearea

şi

restructurarea

organizaţiilor

de

Sprijinul pentru crearea sau restructurarea organizaţiilor de producători
poate fi acordat organizaţiilor de producători recunoscute în temeiul
Regulamentului (CE) nr 104/2000 după 1 ianuarie 2007, în timp de trei
ani de la data recunoaşterii.
Sprijinul pentru crearea unei organizaţii de producători nu poate fi acordat
atunci când aceasta se substituie unei organizaţii de producători existente.
Conform VADEMECUM (document C(2007)3812 emis de Secretariatul General al
Comisiei Europene), “Restructurarea organizaţiilor de producători se referă la cazurile
în care o organizaţie de producători suferă schimbări semnificative, cum ar fi produsele
acoperite de membri săi, volumul producţiei, etc, DAR aceste modificări nu conduc la
crearea unei noi organizaţii de producători şi a recunoaşterii sale în conformitate cu
Regulamentul CE 104/2000” (varianta engleză “Restructuring of producer organisations
covers cases where a producer organisation undergoes significant changes such as
membership, product's covered, volume of production etc., but these changes do not
lead to the creation of a new producer organisation and its recognition under Council
Regulation 104/2000”.

Producătorii care aparţin organizaţiei de producători a căror producţie
poate fi luată în considerare sunt producătorii care au aderat la aceasta
până la data de recunoaştere a organizaţiei de producători.
B. Sprijin pentru organizaţiile de producători în vederea punerii în
aplicare a unui plan de îmbunătăţire a calităţii produselor acestora
Fără a afecta primele acordate conform pct.A, poate fi acordat un sprijin
pentru organizaţiile de producători care au fost recunoscute în mod specific
la articolul 12, alineatul 1 din Regulamentul (CEE) nr 104/2000, pe
parcursul celor trei ani de la data recunoaşterii, în scopul de a facilita
punerea în aplicare a planurilor acestora de îmbunătăţire a calităţii
producţiei lor.
Modalitatea de calcul a primelor
A1. Sprijin pentru crearea şi restructurarea organizaţiilor
producători din domeniul acvaculturii şi procesării

de

Valoarea maximă a primei pentru primul, al doilea, respectiv al treilea an nu
poate depăşi cea mai mică din următoarele 2 limite:
 3%, 2% şi 1% din valoarea producţiei comercializate în cadrul
organizaţiei de producători;
 100%, 90% şi 80% din costurile de administrare ale organizaţiei de
producători;
Ambele limite maxime enumerate mai sus sunt obligatorii şi cumulative.

1. Pentru calculul primei limite, valoarea producţiei comercializate de către
organizaţia de producători este stabilită forfetar prin însumarea cifrelor de
afaceri realizate din vânzările de peşte de către membrii ce compun
organizaţia de producători pe parcursul celor 3 ani calendaristici anteriori
perioadei pentru care se solicită sprijinul.
Această valoare va fi stabilită pornind de la documentele declarative,
comerciale şi contabile cu care poate fi probată .
2. Pentru calculul celei de-a doua limite, costurile de administrare sunt
acele cheltuieli plătite efectiv de către organizaţia de producători pentru
constituire şi funcţionare.
Solicitarea valorii totale a primei se va face pe baza unei estimări a acestor
cheltuieli care vor fi ajustate în funcţie de cheltuielile efectiv plătite.
Prima va fi plătită în 3 tranşe, aferente celor 3 ani incluşi în Cererea de
finanţare, iar plata primei corespunzătoare unui an se va efectua în cursul
anului următor.
În cazul în care calculul valorii totale cuprinse în Cererea de finanţare se
bazează pe cheltuieli efectiv plătite, prima se plăteşte într-o singură tranşă.
A2. Sprijin pentru crearea şi restructurarea
producători din domeniul pescuitului

organizaţiilor

de

Valoarea ajutorului public, se calculează ţinând cont de numărul membrilor
organizaţiei de producători, după cum urmează:
Număr membri
nr. membri ≤ 50
50 < nr. membri ≤ 100
nr. membri > 100

prima/membru/an (euro)
1.200
700
300

B. Sprijin pentru organizaţiile de producători în vederea punerii în
aplicare a unui plan de îmbunătăţire a calităţii produselor acestora
Cheltuielile sunt reprezentate de acele plăţi efectiv realizate către
organizaţia de producători pentru elaborarea şi punerea în practică a
planului de îmbunătăţire a calităţii aprobat conform art.12 din R(CE)
104/2000.
Sprijinul acordat este degresiv pe o perioadă de trei ani de la data
recunoaşterii specifice în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE)
nr.104/2000.
Solicitarea primei se va face pe baza unei estimări a acestor cheltuieli care

vor fi ajustate în funcţie de cheltuielile efectiv plătite.
Cuantumul costurilor de administrare trebuie stabilit pe baza documentelor
comerciale şi contabile acceptabile ca probe, care dovedesc în mod clar că
aceste costuri sunt alocate planului.
Valoarea acestei prime, pentru primul, al doilea, respectiv al treilea an, nu
poate depăşi 100%, 90% şi 80% din cheltuielile alocate de organizaţie
pentru executarea planului.
Prima va fi plătită în 3 tranşe, aferente celor 3 ani incluşi în Cererea de
finanţare, iar plata primei corespunzătoare unui an se va efectua în cursul
anului următor.

