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NOTĂ DE CLARIFICARE 

Activități inovative  
 
LEADER, prin caracterul său transversal contribuie la obiectivele de dezvoltare 
rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020. Inovarea este unul dintre 
elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja 
proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Reg. (EU) nr. 1305/2013 
și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității.  
 
Astfel, la nivelul unei comunități locale (teritoriul acoperit de GAL 
Microregiunea DBSV), acțiunile inovative presupun finanțarea unor 
investiții/servicii care sunt sprijinite prin FEADR și asigură îndeplinirea 
obiectivelor din SDL. 
 
Inovarea se poate concretiza la nivel local în tipuri de proiecte de servicii, 
produse, tehnologii, activități economice, forme de organizare, proiecte 
demonstrative cu caracter experimental, cu rezultate ce pot fi transpuse în 
practică și prin care se corelează acțiuni principale într-un context nou. etc.  
 
Inovarea trebuie să fie evaluată cu referire la situația locală, ca o abordare 
inovatoare la nivelul teritoriului acoperit de GAL și care este posibil să fie 
existentă în alt teritoriu. 
 
Măsurile cu caracter inovativ implementate în cadrul SDL a GAL Microregiunea 
DBSV trebuie să fie în concordanță cu obiectivele prestabilite în strategie si 
totodată să aducă valoare adăugată și/sau impact economic, social, cultural și 
natural în teritoriu.  
 
Această măsură încurajează obținerea de produse agricole și alimentare de 
înaltă calitate, prin identificarea soluțiilor inovative, cum ar fi folosirea 
practicilor prietenoase mediului, optimizarea utilizării resurselor și factorilor  
de producție.  
 
Implementarea de tehnologii și procese inovatoare, dezvoltate și sprijinite prin 
activități de cercetare-inovare, identificate de fermieri și care găsesc în 
furnizorul de cercetare, dezvoltare inovare un partener în abordarea 
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problematicilor sale, va genera efecte socio-economice și de mediu pozitive, 
precum: creșterea producției, dezvoltarea și promovarea de produse 
alimentare de calitate, stimularea creării de lanțuri scurte de aprovizionare, 
scăderea consumului de combustibil și îmbunătățirea condițiilor de lucru ale 
fermierilor.  
 
Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru 
inovare și pentru diversificarea activităților agricole, precum și pentru 
îmbunătățirea competitivității economiei rurale. 
 
Lipsa acestor factori în spațiul rural 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 agroalimentare 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 reprezintă produse 
neprocesate sau procesate primar, cu un nivel scăzut de prelucrare, generat de 
neutilizarea unor tehnologii și idei noi.  
 
Inovarea poate fi încurajată și creată în diferite moduri: se poate realiza prin 
transfer de bune practici sau prin adaptarea 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 cele mai moderne tehnici de cercetare. Proiectele pilot, 
dezvoltarea de metode de producție noi și furnizarea de servicii reprezintă 
modalități practice prin care se poate îmbunătăți procesul de dezvoltare 
socioeconomică a spațiului rural.  
 
Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau 
semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o 
metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de 
afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea este 
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bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale tehnologiei 
existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere. 
 
Astfel, investiția și /sau activitățile din proiectele finanțate prin SDL se pot 
încadra, din punct de vedere al inovației, în următoarele categorii:  
  
a) Inovație de produs,  
b) Inovație de proces,  
c) Inovație de marketing,  
d) Inovație organizațională.  
  
Inovația de produs reprezintă îmbunătățirea caracteristicilor sau utilizărilor 
produsului. Caracteristicile produsului se pot referi la specificațiile tehnice, 
componentele, materialele folosite, caracteristicile funcționale, etc. Inovația de 
produs se folosește și de descoperirea de noi utilizări ale produsului sau 
combinații ale cunoștințelor existente.  
 
Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O 
întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou 
pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere. 
 
Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau 
semnificativ îmbunătăţite de producţie sau livrare (acestea pot include 
schimbări semnificative de tehnici, echipamente şi/ sau software), cu scopul de 
reducere a costurilor unitare de producţiei şi distribuţiei, să îmbunătăţească 
calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătăţite 
semnificativ. 
 
De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu 
este prima care a introdus procesul pe piaţă. 
 
Inovația de proces, respectiv noile procese tehnologice permit dezvoltarea 
noilor produse, în timp ce fabricarea în masă a noilor produse impune de cele 
mai multe ori inovație la nivel de proces.  
 
Există un număr de trei caracteristici comune oricărui proces inovativ și 
anume: noutatea, îmbunătățirea sau perfecționarea și reducerea incertitudinii. 
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O inovație reprezintă o schimbare la nivel tehnologic în interiorul 
organizației. Inovația creează un set de alternative sau noi modalități de a 
duce la bun sfârșit activităţile firmei, însă aceste noi modalități trebuie să fie 
cu mult deasupra celor vechi din punct de vedere al eficienței, altfel nu 
putem vorbi despre inovație.  
 
Cu alte cuvinte vorbim despre o îmbunătățire în raport cu ce se întâmplă în 
exteriorul organizației.  
 
De asemenea, inovația apare atunci când organizația se confruntă cu o situație 
în care experiența din trecut nu mai oferă suficiente soluții pentru rezolvarea 
problemelor actuale.  
 
Pe scurt, inovația presupune ieșirea din vechile rutine și căutarea unor noi 
alternative de acțiune.  
 
În cadrul fiecărui proiect depus pentru finanțare prin intermediul SDL al GAL 
Microregiunea DBSV, care prezintă activități inovative, este importantă 
descrierea caracterului inovativ al investiției și/sau a activităților propuse în 
cadrul proiectului, precum și efectele la nivelul producției sau a prestării de 
servicii ale utilizării soluției inovative.  
 
 
 
 
 
 


