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Cuprins
Această notă de informare este destinată membrilor Comisiei pentru agricultură
și dezvoltare rurală a Parlamentului European care se deplasează în
departamentele Savoie și Haute-Savoie în iulie 2015.
Prezentul document oferă mai întâi o imagine de ansamblu a regiunii, apoi o
descriere a sectoarelor agricol și forestier și se încheie cu o prezentare a punerii
în aplicare a noii PAC pentru perioada de după 2014, în Franța și în
departamentele Savoie și Haute-Savoie.
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1. INTRODUCERE: PREZENTARE GENERALĂ A
DEPARTAMENTELOR SAVOIE ȘI HAUTE-SAVOIE

Savoie și Haute-Savoie sunt două departamente franceze (din cele 101, în total). În
prezent, ele fac parte din regiunea Ron-Alpi1 (ilustrația 1 și ilustrația 2), fiind incluse în
categoria „regiunilor celor mai dezvoltate” a politicii regionale a UE (cu un PIB pe cap de
locuitor de peste 90% din PIB-ul mediu al UE).

1.1. Regiunea Ron-Alpi
Regiunea Ron-Alpi este a doua regiune franceză, în ceea ce privește atât suprafața (8%
din teritoriul metropolitan), populația (aproape 10%) și PIB-ul (10% din PIB-ul național),
cât și cheltuielile în domeniul cercetării și dezvoltării (2,8% din PIB). Regiunea este
structurată în jurul a două axe: axa de circulație Saône-Ron și coridorul alpin (sillon alpin).
Situată în inima Europei, această regiune se caracterizează prin teritorii transregionale,
transnaționale și frontaliere; ea constituie un centru de comerț și de transport logistic
de talie europeană. Acest lucru se reflectă în participarea regiunii sau a anumitor
departamente ale sale la numeroase programe europene transfrontaliere (ilustrația 3,
ilustrația 4, ilustrația 5).

Resursele sale naturale, relieful muntos (70% din teritoriu), urbanizarea, infrastructura și
puternica sa dezvoltare industrială de-a lungul văilor se numără printre punctele sale forte.
Regiunea dispune de un sector terțiar diversificat și de o bază industrială relativ
solidă. Economia regională atrage investiții substanțiale în sectoarele viitorului
(nanotehnologia și nanoelectronica, chimia verde, biologia și sănătatea, energiile din surse
regenerabile), dar și în sectoarele mai tradiționale (industria autovehiculelor, sectorul textil,
construcțiile, sectoarele agroalimentare). Cu toate acestea, există decalaje între partea de
vest, afectată de restructurarea industrială și de abandonarea în mare măsură a activităților
agricole, și partea de est, care beneficiază de pe urma dinamicilor economice legate de
sectorul tehnologic și de turism. Regiunea realizează 12% din exporturile franceze, din care
60% către Europa, generând un excedent comercial.

1 În Franța este în curs de desfășurare o reformă majoră a organizării teritoriale. În acest context, Legea nr.
2015-29 din 16 ianuarie 2015 privind delimitarea regiunilor, alegerile regionale și departamentale și de
modificare a calendarului electoral prevede reducerea numărului de regiuni de la 22 la 13. Această reformă
teritorială va duce la fuziunea regiunii Ron-Alpi cu regiunea Auvergne (de la 1 ianuarie 2016, data intrării sale
în vigoare).
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Ilustrația 1: Regiunea Ron-Alpi și
celelalte 21 de regiuni franceze

Sursa: IGN.

Ilustrația 2: Localizarea
departamentelor Savoie și Haute-Savoie

Sursa: IGN.
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Ilustrația 3: Teritoriul acoperit de
Programul INTERREG V-A Franța-Italia

(ALCOTRA) 2014-2020

Sursa: IGN.

Ilustrația 4: Teritoriul acoperit de
programul Interreg V-A Franța-Elveția

2014-2020

Sursa: Programul Interreg V-A Franța-Elveția 2014-
2020.

Ilustrația 5: Teritoriul acoperit de programul „Espace Alpin” 2014-2020

Sursa: Consiliul Departamental Haute-Savoie.

1.2. Departamentele Savoie și Haute-Savoie

1.2.1. Departamentul Savoie

Departamentul Savoie (Savoia) reprezintă aproximativ 7% din populația regiunii Ron-Alpi
și 14% din suprafața sa. Situată în inima coridorului alpin, aproape de Italia, de Elveția,
de orașele Lyon, Geneva și Torino, Savoie se află la intersecția unor axe comerciale
strategice pentru economia sa. Infrastructura de transport este de calitate (legături
feroviare de mare viteză, tunelul rutier Fréjus dintre Franța și Italia, autostrada feroviară
alpină etc.). Muntele (90% din teritoriu) ocupă cel mai important loc, nu numai ca mediu
de viață pentru locuitorii din această regiune, ci și ca bază pentru un sector turistic dinamic
(44% din cifra de afaceri a zonelor de schi din Franța se realizează în Savoie). Dintre
sectoarele industriale, cel metalurgic, sectorul agroalimentar și cel energetic (energia
hidroelectrică) sunt deosebit de active. Acest departament are și sectoare industriale
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inovatoare (de exemplu, tehnologii ecologice, centrul de excelență Technolac – energie și
construcții). Sectorul terțiar reprezintă aproape 80% din locurile de muncă
(agricultura – 1,5%). Rata șomajului (7,6%2) este mai mică decât cea de la nivel
regional (8,6%) și național (9,7%).

Ilustrația 6: Harta detaliată a departamentului Savoie

Sursa: CCI Savoie.

1.2.2. Departamentul Haute-Savoie
Departamentul Haute-Savoie (Savoia Superioară) reprezintă aproximativ 12% din
populația regiunii Ron-Alpi și 10% din suprafața sa. Situat în nord-estul regiunii, Haute-
Savoie se învecinează cu Elveția și Italia. Relieful este predominant muntos (patru masive:
Mont-Blanc, Aravis, Portes du soleil și Grand Massif). Haute-Savoie are și două lacuri
celebre în întreaga Europă (Annecy și Leman, parțial). Haute-Savoie este departamentul

2 Primul trimestru, 2014.
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francez care ocupă primul loc în ceea ce privește speciile naturale protejate și gestionează
nouă rezervații naturale, care se întind pe o suprafață de 20 000 de hectare. Apropierea
de Geneva reprezintă o sursă de dinamism pentru acest departament, în special în plan
demografic – numărul de locuitori s-a dublat în decurs de 30 ani. Departamentul are bune
infrastructuri de transport (autostrăzi, TGV) și este aproape de aeroportul Geneva. Pe plan
economic, cele cinci centre de excelență ale departamentului acoperă următoarele
sectoare: prelucrarea cu mașini-unelte3 și mecatronica4 (reprezentând două treimi din
locurile de muncă din acest sector în Franța), industriile imaginii (animație, jocuri video),
activități sportive și de agrement, biotehnologiile și lemnul (Polul de excelență „Lemnul din
ținutul Savoie”). Sectorul terțiar reprezintă aproape 75% din locurile de muncă
(agricultura – 1,4%). Rata șomajului (7,2%5) este mai mică decât cea de la nivel
regional (8,6%) și național (9,7%).

Ilustrația 7: Harta detaliată a departamentului Haute-Savoie

Sursa: CCI Haute-Savoie

3 Procedeu de prelucrare prin așchiere, permițând realizarea de piese finite.
4 Tehnică de producție ce utilizează simultan tehnici de inginerie mecanică, de electronică, de automatizări și de

microinformatică.
5 Primul trimestru, 2014.
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1.2.3. Relații mai strânse între Savoie și Haute-Savoie
Prin alipirea ținutului Savoie la Franța, la 14 iunie 1860 (în urma semnării Tratatului de la
Torino, la 24 martie), au luat naștere două departamente: Savoie și Haute-Savoie. Această
istorie comună contribuie la alimentarea dezbaterii recurente privind o legătură mai strânsă
între aceste două departamente. Astfel, Savoie și Haute-Savoie au creat, la 17 septembrie
2001, Adunarea ținuturilor din Savoie. Aceasta derulează „politici comune”, în
special în domeniul agriculturii. Bugetul său pentru 2015 se ridică la 23 de milioane
EUR, din care 7,7 milioane EUR pentru politica sa agricolă (o treime din bugetul total),
aceasta ocupând locul al doilea, după promovarea turismului. În acest domeniu, sunt de
remarcat activitățile Adunării cu privire la Marca colectivă Savoie și la Polul de excelență
„Lemnul din ținutul Savoie”.

În plus, la 1 ianuarie 2013, camerele agricole din Savoie și Haute-Savoie s-au
contopit, fuziunea fiind justificată de provocările similare cărora trebuie să le facă față cele
două departamente (de exemplu, produse purtând eticheta calității, munte, pădure etc.).
Astfel, ele au format Camera Agricolă Savoie Mont-Blanc6.

Competențele departamentelor și alegerile departamentale din martie 2015

La 22 și 29 martie 2015 au avut loc alegeri departamentale. Au fost aleși consilierii departamentali,
care se întrunesc în Consiliul Departamental7. Mandatul lor este de 6 ani. Aceste alegeri se
organizează la nivelul cantoanelor, care reprezintă subdiviziuni ale departamentului.
În Savoie, dl Hervé Gaymard (UMP, fost ministru al agriculturii în perioada 2002-2005) a fost reales
președinte al Consiliului Departamental în aprilie 2015.
În Haute-Savoie, dl Christian Monteil (UMP) a fost reales președinte al Consiliului Departamental în
aprilie 2015.

Principalele domenii de competență ale departamentelor sunt sănătatea și sectorul social. Ele sunt
într-adevăr „lideri” în materie de asistență socială, de autonomie a persoanelor și de solidaritate între
regiuni. De asemenea, ele dețin competențe în domeniul transporturilor (drumuri județene, porturi,
aerodromuri și piste pentru cicliști etc.), al învățământului (la nivel de colegii), al culturii (arhive etc.),
al amenajării teritoriului (gestionarea apei, comasarea terenurilor etc.) și al protecției împotriva
incendiilor. În plus, departamentele pot interveni în sectoare care reprezintă o provocare deosebită
pentru teritoriul lor, ca de exemplu în domeniul agriculturii8.

1.2.4. Masivul Alpi
Masivul Alpi descrie un arc de cerc cu o lungime de 1 500 km și o lățime care variază între
60 și 360 de km, altitudinea sa crescând de la est la vest. Având în vedere faptul că se
întinde pe teritoriile a șapte țări, el ocupă un loc deosebit de important în spațiul european.
Acest masiv acoperă 45% din regiunea Ron-Alpi. Savoie și Haute-Savoie se numără
printre cele nouă departamente franceze acoperite de Masivul Alpi (ilustrația 8). Ele se
situează în zonele montane înalte din Masivul Alpi.

Acesta se caracterizează printr-un mediu natural bogat (parcuri naționale și regionale,
ilustrația 9), în care pădurile și terenurile agricole cu o dimensiune pastorală

6 În Franța, camerele agricole au fost instituite în anii 1920. Acestea constituie, la nivel regional și
departamental, cei mai importanți parteneri de dialog ai autorităților publice, pe lângă care reprezintă
interesele agriculturii. De asemenea, începând din anii ’60, ele contribuie la dezvoltarea agriculturii și îi sprijină
pe agricultori în realizarea proiectelor lor. Ele sunt instituții publice ai căror membri sunt aleși din rândul
specialiștilor în domeniul agriculturii și al silviculturii.

7 „Consiliu Departamental” este noua denumire a fostului „Consiliu General”. De asemenea, sintagma „consilieri
departamentali” o înlocuiește pe cea utilizată anterior, „consilieri generali”.

8 De asemenea, în perioada 2014-2020, pot fi încredințate departamentelor, la cererea acestora, acțiunile care
se desfășoară în cadrul Fondului social european, în totalitate sau doar parțial.
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accentuată ocupă o mare parte din teritoriu. Exemple în acest sens sunt Parcul natural
regional Chartreuse9 și Parcul natural regional al masivului Bauges10.

Cu toate acestea, relieful și clima fac ca zonele muntoase să fie greu accesibile și expuse la
riscuri naturale. În plus, terenul este o resursă deosebit de rară. Totodată, efectele
schimbărilor climatice reprezintă o amenințare în special pentru acest mediu.

Ilustrația 8: Delimitarea Masivului Alpi
în Franța

Sursa:Programul operațional interregional FEDR –
Masivul Alpi 2014-2020.

Ilustrația 9: Zonele naturale protejate
din Masivul Alpi în Franța

Sursa: Programul interregional de amenajare și
dezvoltare a Masivului Alpi

9 Creat în 1995, parcul Chartreuse se întinde pe 69 000 hectare, în Isère și Savoie. Supus fiind unor influențe
oceanice, pe acest masiv se înregistrează cele mai mari cantități de precipitații. Pădurea crește foarte rapid, iar
lemnul este utilizat în special pentru producția de energie și ca lemn de lucru. În plus, au fost create
micropoluri turistice (de exemplu, Entremonts). De asemenea, parcul derulează programe de cercetare.

10 Creat tot în 1995, acest parc natural acoperă aproximativ 80 000 ha în Savoie și Haute-Savoie. El este
mărginit de lacurile Annecy și Bourget. Activități le agricole, foarte bine reprezentate, mențin văile deschise.
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2. SECTORUL AGRICOL ȘI FORESTIER ÎN SAVOIE ȘI
HAUTE-SAVOIE

2.1. Exploatațiile agricole: pronunțat caracter familial și activități
multiple, în legătură cu turismul

În departamentele Savoie și Haute-Savoie există în jur de 5 900 de exploatații agricole,
numărul acestora scăzând cu 37% în ultimii 10 ani: 2 747 în Savoie (7% din exploatațiile
din regiune) și 3 120 în Haute-Savoie (8%).

Suprafața agricolă utilizată (SAU) în departamentul Savoie este de cca 135 000 de hectare
(49 de hectare pe exploatație), adică 22% din suprafața totală a acestui departament.
Acest procent este mai mic decât al suprafeței de pădure (38%). În Haute-Savoie,
SAU se ridică la 129 000 de hectare (41 de hectare pe exploatație), adică 27% din
suprafața departamentului. Și în acest caz este vorba despre un procent mai mic decât al
suprafeței de pădure (41%).

Exploatațiile au un pronunțat caracter familial (aproape 80% din activitatea exploatației
este desfășurată de membrii familiei). În plus, în departamentele Savoie și Haute-Savoie,
de cele mai multe ori, conducătorul exploatației desfășoară activități multiple:
activitatea agricolă este adesea combinată cu activitățile sezoniere (în special în timpul
iernii) sau cu fracțiune de normă.

2.2. Muntele, element structurant al agriculturii în departamentele
Savoie și Haute-Savoie
80% din suprafața departamentelor Savoie și Haute-Savoie este clasificată drept zonă
montană, din care 50% ca zonă montană înaltă (peste 1 600 de metri altitudine). Muntele
face ca activitatea agricultorilor savoiarzi să fie mai complexă și mai scumpă din
cauza: condițiilor meteorologice nefavorabile (randament mai scăzut, posibilități reduse
de alegere a culturilor, perioadă de iernat mai îndelungată pentru animale, clădiri mai
expuse intemperiilor), terenurilor în pantă și fragmentate, (probleme de mecanizare,
mașini specifice) și accesibilității reduse (în ceea ce privește colectarea laptelui, asistența
din partea medicului veterinar, a consultanților agricoli, a administrației).

Astfel, datorită faptului că predomină suprafețele agricole cu pășuni (85% din suprafața
agricolă utilizată) și întinse izlazuri, producția agricolă din aceste departamente s-a
orientat cu precădere către creșterea animalelor (ilustrația 10). În regiunea Savoie,
majoritatea exploatațiilor practică creșterea animalelor în sistem extensiv. Astfel, 35%
din cifra de afaceri a activității agricole din departamentul Savoie este generată de carnea
de vită și mânzat, de lapte și de produsele lactate.
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Ilustrația 10: Orientarea tehnico-economică a localităților din Savoie și Haute-
Savoie

Legendă

Sursa: După Agreste. Criteriu: număr de exploatații.

Ilustrația 11 prezintă caracteristicile agriculturii din Savoie și Haute-Savoie față de
agricultura practicată în „ ferma Franța”. Aceste caracteristici au în mod evident o
influență asupra tipului de subvenții primite în contextul PAC de agricultorii din Savoie și
Haute-Savoie (a se vedea partea a 3-a).
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Ilustrația 11: Orientarea tehnică a exploatațiilor agricole în 2010: comparație
între Savoie, Haute-Savoie și Franța (% din numărul de exploatații)

Sursa datelor: Agreste.

Producția animalieră se situează cu precădere la altitudine. Astfel, este de remarcat
importanța sectorului de vaci de lapte, mult mai mare decât la nivel național (26% și,
respectiv, 39% din exploatații, față de 10% la nivel național). În departamentele Savoie și
Haute-Savoie există în total cca 2 000 de exploatații și 84 000 de vaci de lapte, o treime
situându-se în zona montană înaltă. La nivelul celor două departamente, peste 80% din
lapte este prelucrat în brânzeturi cu denumire de origine protejată (DOP) sau cu indicație
geografică protejată (IGP). Carnea de vită și mânzat este, în mare parte (67%), un produs
secundar al creșterii animalelor de lapte. Producția de lapte este totuși semnificativă
(33%).

Sectorul caprinelor (12 000 de capre de lapte) este dinamic, beneficiind de instalarea
multor tineri fermieri. Exploatațiile de capre sunt din ce în ce mai specializate și mai
profesionalizate. Sectorul ovinelor se axează pe producția de carne, exploatând întinsele
suprafețe de pășuni de mare altitudine, pe care le întrețin turmele de oi. Din numărul total
de oi de reproducție (42 000), două treimi se află în Savoie. Aceste două sectoare au optat
pentru lanțuri de aprovizionare scurte.

Viticultura reprezintă sectorul fruntaș al producției agricole vegetale din
departamentele Savoie și Haute-Savoie. Cu un număr de aproximativ 2 000 de hectare de
viță-de-vie și 600 de viticultori, ea reprezintă 15% din producția agricolă. Vinurile albe
reprezintă 2/3 din producția totală.
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Pe lângă culturile de viță-de-vie, acest sector oferă, de asemenea, peisaje de o mare
diversitate, cu livezi, terenuri pe care se practică legumicultura și horticultura și
holde de cereale care marchează văile și zonele periurbane.

180 de pomicultori exploatează 600 ha de livezi, producând 16 000 de tone de fructe, în
principal mere (13 000 tone pe o suprafață de 430 ha) și pere (3 000 de tone pe 130 de
hectare). La acestea se adaugă gutuile, piersicile și nucile. Livezile sunt repartizate în cinci
bazine de producție: Albanais, valea Usses et Bornes, Genevois, Combe de Savoie și La
Motte Servolex.

60 de producători de legume, care cultivă o suprafață de 180 de hectare, aprovizionează
piețele locale cu o gamă largă de legume.

De horticultură și pepiniere se ocupă cca șaizeci de întreprinderi cu 200 de posturi
echivalent normă întreagă permanente (și 300 de lucrători sezonieri). Acestea exploatează
143 hectare, din care 123 ha în câmp, restul fiind ocupate de culturi în seră sau de culturi
în lipsa terenurilor. Producția este vândută în principal prin vânzare directă.

Grâul, porumbul și orzul sunt culturile dominante pe cele 18 500 ha dedicate anual
cerealelor. Pe 74% din suprafețele cu cereale se cultivă porumb în Savoie, iar pe 71% –
păioase, în Haute-Savoie. Producția de cereale este destinată vânzării sau consumului
propriu. Această producție este, de obicei, completată de o altă activitate.

37% din exploatațiile agricole utilizează lanțurile de aprovizionare scurte (18% în
Franța). 20% din exploatații și-au diversificat activitatea și 34% dintre ele optează pentru
vânzarea directă.

2.3. Importanța produselor cu etichetă de calitate

42% din exploatațiile din ținutul Savoie au cel puțin un produs cu etichetă de
calitate (alta decât „bio”). 98% din laptele recoltat în departamentul Savoie este utilizat la
producerea de brânzeturi cu etichetă de calitate (DOP11 sau IGP12). Iată câteva exemple
de produse agricole din Savoie care dețin etichetă de calitate:

 Brânzeturi din lapte de vacă: DOP Beaufort și Reblochon (a se vedea, mai jos,
descrieri mai detaliate); DOP Tome des Bauges (brânză din lapte de vacă crud,
integral sau parțial degresat, cu pastă presată; producție: 907 de tone în 2013, din
care 120 de tone în exploatații neprofesionale); DOP Abondance (brânză din lapte
de vacă crud cu pastă presată semifiartă; 2 512 tone în 2013, din care 734 în
exploatații neprofesionale); IGP Tomme de Savoie (brânză din lapte de vacă cu
pastă presată nefiartă, crustă cenușie și pete roșii și galbene); IGP Emmental de
Savoie (brânză din lapte de vacă cu pastă presată fiartă).

 Brânzeturi din lapte de capră: DOP Chevrotin (brânză din lapte de capră crud și
integral cu pastă presată nefiartă, cu coaja spălată; producție: 65 de tone în
exploatații neprofesionale în 2013).

 IGP Mere și pere de Savoie13: această etichetă de calitate se referă la 13% din
producția celor două departamente savoiarde.

 DOP Vin de Savoie: Abymes, Apremont, Arbin Ayze, Chautagne, Chignin, Crépy,
Cruet, Jongieux, Marignan, Marin, Montmélian, Ripaille, Roussette, etc. DOP Vin de

11 Denumire de origine protejată.
12 Indicație geografică protejată.
13 http://www.pommespoiresdesavoie.fr/accueil
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Savoie poate produce: vinuri roșii din soiurile gamay, pinot, mondeuse; vinuri albe
din chardonnay, roussanne, altesse și jacquère. Soiul jacquère ocupă mai mult de
1 000 ha din cele 2 000 ha de suprafață viticolă.

 Agricultura ecologică: a se vedea secțiunea dedicată acestui subiect.

2.3.1. Brânza Beaufort

Beaufort este o brânză cu pastă presată fiartă, fabricată din lapte de vacă integral,
crud. Laptele trebuie să provină de la vaci din rasele Tarine sau Abondance. Există
aproximativ 400 de producători de lapte cu această denumire. Producerea laptelui, precum
și producerea și maturarea brânzeturilor se efectuează în zonele montane înalte din
departamentul Savoie și în două localități din Haute-Savoie (450 000 ha în total).
Această zonă se întinde pe trei văi: Beaufortain/Val d’Arly, Tarentaise și Maurienne. Aria
geografică a DOC cuprinde 111 de localități incluse în totalitate și două localități incluse
doar parțial în această arie geografică.

Ilustrația 12: Aria geografică a DOP Beaufort

Sursa: INAO.

Referința fotografiei: Sindicatul pentru
apărarea brânzei Beaufort.

Mediul natural se caracterizează prin pășuni permanente, cu floră diversă, bogată în plante
aromatice. În plus, de-a lungul timpului s-a dezvoltat un sistem agropastoral specific,
bazat în special pe utilizarea în sinergie a unui fund de vale, a unui versant și a unei pășuni
alpine.

Extras din caietul de sarcini al specialității „Beaufort”14

„Pasta este suplă și onctuoasă, de culoare fildeșie până la galben pal și poate prezenta câteva fisuri
orizontale fine și câteva găuri mici („ochi de potârniche”). Roțile de brânză sunt plate, cu suprafața
laterală concavă, au o greutate de 20-70 kg, un diametru de 35-75 cm și o înălțime pe muchie de 11-
16 cm. Crusta este frecată, curată, solidă și are o culoare uniformă galben înspre brun. „Beaufort” are
un conținut de materie grasă după uscare completă de minimum 48%, iar conținutul de substanță
uscată al brânzei maturate nu trebuie să fie mai mic de 61%”.

14 Pentru detalii, a se vedea Caietul de sarcini al denumirii de origine „Beaufort” (ultima versiune — 8 ianuarie
2015, după aprobarea modificării lui de către Comisia Europeană).
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De asemenea, caietul de sarcini cuprinde specificații privind alimentația cirezilor (de
exemplu, în perioada de pășunat, rația de bază este formată din iarbă păscută, iar în timpul
iernii – din furaje, provenite în cea mai mare parte din aria geografică respectivă), mulsul
(care nu trebuie să depășească 5 000 kg pe vacă în lactație pe an) și maturarea (timp de
cel puțin 5 luni). Brânza Beaufort este fabricată din noiembrie până în mai, din lapte
provenit de la vaci hrănite cu fân recoltat în timpul verii (65 000 de roți în 2013). Brânza
Beaufort de vară este fabricată din iunie până în octombrie (vaci la pășunat, 51 000 de
roți). În sfârșit, Beaufort „chalet d’alpage” este fabricată din iunie până în octombrie, în
cabanele de munte situate la o altitudine de peste 1 500 de metri, utilizând, într-o cabană,
laptele produs de cel mult o singură cireadă (10 000 de roți în 2013).

Brânza Beaufort se deosebește de celelalte tipuri de brânză cu pastă presată fiartă prin
faptul că este o brânză grasă. Fabricarea începe chiar de la sfârșitul mulsului, se folosește
lapte integral crud, se utilizează o formă de lemn, așa-numitul „cerc de Beaufort” (care
conferă brânzei suprafața laterală concavă), pasta este aproape fără goluri, iar producția
utilizează practici tradiționale specifice.

Producția de Beaufort se ridica la 4 900 de tone în 2013 (tabelul 1), ceea ce reprezintă o
scădere cu 2,5% față de 2012, în contextul ușoarei creșteri a vânzărilor de brânzeturi cu
pastă presată fiartă, cu DOP. Pe această piață, ponderea brânzei Beaufort este de
aproximativ 8% (față de brânza Comté, care reprezintă cca 88%).

Tabelul 1: Brânza Beaufort – cantități comercializate

Brânză 2003
Tone

2011
Tone

2012
Tone

2013
Tone

2012-2013
Evoluție %

2013-2003
Evoluție %

Beaufort 4376 4900 5025 4900 -2,5% 12%
Total –

Brânzeturi cu
pastă presată

fiartă, cu
DOC/DOP

49066 56060 59636 60176 0,9% 22,7%

Ponderea
brânzei

Beaufort
8,9% 8,7% 8,4% 8,1%

Sursa: INAO/CNAOL. N.B.: În 2011 și 2012, cantitățile de brânză Gruyère au fost retrase, întrucât aceasta era
înregistrată în 2013 ca IGP, încetând să mai aibă DOC.

2.3.2. Brânza Reblochon (sau „Reblochon de Savoie”)

Reblochon este o brânză fabricată din lapte de vacă integral, crud. Pasta sa este
presată și nefiartă. Laptele provine exclusiv de la rasele Abondance, Montbéliarde și
Tarine. Aria geografică a DOP cuprinde 177 de localități din Haute-Savoie și 9 din Savoie
(2 dintre acestea doar parțial). Caracteristice acestei zone sunt lanțul Aravis, Le Reposoir și
Grandes Bornes, altitudinea fiind de peste 500 de metri.

Extras din caietul de sarcini al specialității „Reblochon”15

Brânza „are forma unui cilindru plat, ușor subțiat spre vârf, cu un diametru de aproximativ 14
centimetri, o înălțime de aproximativ 3,5 centimetri și o greutate cuprinsă între 450 și 550 de grame.
Produsul conține minimum 45 de grame de substanță grasă la 100 de grame de produs după
desecarea completă, iar conținutul de substanță uscată nu trebuie să fie mai mic de 45 de grame la
100 de grame de brânză. Crusta, spălată în momentul maturării, este subțire, regulată și uniformă.
Aceasta are o culoare de la galben la galben-oranj și este acoperită total sau parțial de o floră fungidă
albă, fină și scurtă. Pasta, cu un grad mic de fermitate, este omogenă, suplă și onctuoasă. Având o
culoare crem până la galben-fildeș, aceasta este ușor sărată și poate prezenta găuri mici. ”

15 Pentru detalii, a se vedea Caietul de sarcini al denumirii de origine „Reblochon” sau „Reblochon de Savoie”.
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Pentru a limita intensitatea activității de creștere a animalelor, încărcătura de animale pe
SAU nu poate depăși 1,5 unități vită mare pe hectar. Pe timpul verii, rația de bază este
constituită din minimum 50% iarbă pășunată, iar în perioada de iarnă din fân de la fața
locului. Vacile se mulg de două ori în 24 de ore. În ceea ce privește faza de maturare a
brânzei, aceasta durează aproximativ o lună.

Ilustrația 13: Aria geografică a DOP Reblochon

Sursa: INAO.

Apelativul „de fermă” (aproximativ 13% din cantitatea de Reblochon) poate fi utilizată
pentru brânzeturile a căror prelucrare este efectuată în exploatația principală sau în
exploatația de pe pășunea alpină; fabricarea trebuie să aibă loc de două ori pe zi, imediat
după muls, iar exploatația trebuie să producă mai puțin de 500 000 de litri pe an. În plus,
tăierea coagulului, așezarea în forme a brânzei și răsturnarea ei trebuie să se facă manual.

Din nou, particularitățile brânzei Reblochon sunt legate de mediul natural (caracteristicile
vegetației și ale pășunilor permanente) și de practicile tradiționale ale producătorilor de
brânză.

Producția de Reblochon se ridica la 54 550 de tone în 2013 (tabelul 2), ceea ce reprezintă o
creștere de 2,5% față de 2012, în contextul creșterii vânzărilor de brânzeturi cu pastă
presată nefiartă, cu DOP. Pe această piață, ponderea brânzei Reblochon este de
aproximativ 28%, depășind astfel brânzeturile Cantal (25%) și Saint-Nectaire (24%).
Luând în considerare cantitățile produse, brânza Reblochon este cea de-a treia DOP., după
brânzeturile Comté și Roquefort.
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Tabelul 2: Brânza Reblochon – cantități comercializate

Brânză
2003
Tone

2011
Tone

2012
Tone

2013
Tone

2012-2013
Evoluție %

2013-2003
Evoluție %

Reblochon
Din care: de

fermă

16 987 15 013
2 066

15 162
2 040

15 538
2 096

2,5%
2,7%

-8,5%

Total –
Brânzeturi cu
pastă presată

nefiartă, cu
DOC/DOP

55 214 53 012 53 357 54 550 2,2% -1,2%

Ponderea
brânzei

Reblochon
30,8% 28,3% 28,4% 28,5%

Sursa: INAO/CNAOL.

2.4. Agricultura ecologică în departamentele Savoie și Haute-
Savoie

Situate în regiunea fruntașă din Franța în ceea ce privește numărul de producători din
agricultura ecologică, Savoie și Haute-Savoie nu se numără printre primele departamente
din domeniul agriculturii ecologice. Cu 106 și, respectiv, 116 exploatații în sistem ecologic
(„bio”), ambele departamente sunt, de exemplu, cu mult în urma liderului francez în acest
domeniu (Drôme), cu cei 993 de producători ai săi (acest departament este situat tot în
regiunea Ron-Alpi).

În ceea ce privește dinamica pe parcursul unui an, se remarcă o creștere semnificativă a
numărului de producători și a suprafețelor în Savoie (+12 % și, respectiv, +55 %), în timp
ce în Haute-Savoie acești doi parametri au scăzut (-2% și, respectiv, -1%). Și suprafețele
aflate în conversie au crescut simțitor în Savoie și au scăzut în Haute-Savoie.

Producția agricolă vegetală în sistem ecologic („bio”) predominantă în cele două
departamente este reprezentată de suprafețele permanente de pășune și de culturile
furajere.

Tabelul 3: Producție vegetală în sistem ecologic („bio”)
(varietăți, număr de hectare, 2013)

Pajiște
permanentă

Culturi
furajere

Cereale Fructe
Viță-de-

vie
Legume

proaspete
Oleaginoase

SAVOIE 1812 351 109 70 86 34
HAUTE-
SAVOIE

1755 453 241 62 43 84 20

Sursa: Agenția Bio.

Tabelul 4: Producție animalieră în sistem ecologic („bio”)
(număr de capete, 2013)

Vaci lactante
Vaci de

lapte
Oi de
carne

Oi de
lapte Capre

Găini
ouătoare Stupi

SAVOIE 452 263 364 1246 1579
HAUTE-
SAVOIE

20 592 301 159 328 10327

Sursa: Agenția Bio.
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Ilustrația 14: Agricultura ecologică în Franța (la nivel departamental, 2013)

Sursa: Agenția Bio.

2.5. O puternică interdependență agricultură-turism

Activitățile agricole, dincolo de funcția lor de producție, întrețin spațiile rurale. Aceste
spații reprezintă una dintre caracteristicile pentru care regiunea este căutată de turiști. Prin
urmare, mulți agricultori desfășoară o activitate de agroturism. În plus, turiștii constituie
un debușeu important pentru produsele agricole (adesea prin vânzare directă). În sfârșit,
turismul reprezintă o sursă de locuri de muncă sezoniere pentru membrii familiilor de
agricultori.

2.6. Sectorul forestier savoiard – imagine de ansamblu

Lemnul din pădurile alpine poate fi utilizat ca lemn de lucru, în industrie (în special la
fabricarea pastei de hârtie) și pentru producția de energie. Cu toate acestea, dificultățile
de acces și de exploatare (relieful, altitudinea, fragmentarea pădurii private16)
îngreunează utilizarea acestei resurse. Astfel, în pădurile care aparțin domeniului public din
Savoie, Haute-Savoie și Isère, 30% din rășinoase rămân inaccesibile tractoarelor forestiere.
Printre alte dificultăți întâmpinate se numără și: cheltuielile de funcționare ridicate
(resurse tehnice insuficiente, lipsa infrastructurii), dificultățile de ordin logistic (rețeaua
rutieră, condițiile meteorologice) sau probleme de depozitare și uscare (funduri de văi
cu expunere redusă la soare, mare amplitudine termică).

16 Cei 58 520 de proprietari privați dețin 56% din suprafața forestieră a departamentului Savoie. în Haute-Savoie
ei sunt în număr de 100 700 și dețin 71% din pădurile acestui departament. Suprafața medie pe cap de
proprietar este de 1,8 ha în Savoie și de 1 ha în Haute-Savoie.



Departamentul tematic B: politici structurale și de coeziune
____________________________________________________________________________________________

28

Cu o producție de lemn reprezentând 7% din recolta Franței metropolitane, Ron-Alpi este a
treia regiune franceză producătoare de lemn. Pădurile acoperă aproximativ o treime din
suprafața celor două departamente. În Savoie și Haute-Savoie, lemnul de lucru (în
principal brad și molid) reprezintă partea majoritară din recolta de lemn de la nivel local
(aproximativ 85%). Lemnul folosit pentru producția de energie reprezintă cca 15%
din total.

Tabelul 5: Date esențiale cu privire la sectorul forestier în Savoie și Haute-Savoie

SAVOIE HAUTE-
SAVOIE

Ron-
Alpi

PONDERE
(SAVOIE+

HAUTE-
SAVOIE)
ÎN RON-

ALPI

FRANȚA

PONDERE
(SAVOIE+

HAUTE-
SAVOIE)

ÎN FRANȚA

Recolta de lemn(1 000 m³)
Lemn de lucru 222 238 1829 25,2% 18534 2,5%
Din care conifere 215 236 1708 26,4% 13673 3,3%
Lemn industrial 3 1 261 1,5% 10403 0,0%

Lemn folosit
pentru producția

de energie
40 33 446 16,4% 6915 1,1%

Total recoltă 265 273 2536 21,4% 35852 1,5%
Din care lemn

certificat 120 75 876 22,3% 18581 1%

Cherestea (1 000 m³)
Total 91 153 1083 22,5% 7901 3,1%

Din care cherestea
certificată 40 12 285 18,2% 3074 1,7%

Număr de întreprinderi
Exploatații

forestiere care nu
debitează
cherestea

27 43 352 19,9% 2305 3%

Exploatații
forestiere care

debitează
cherestea

14 28 149 28,2% 802 5,2%

Fabrici de
cherestea fără

exploatație
forestieră

21 10 114 27,2% 834 3,7%

Sursă: Agreste.

2.7. Cele 12 teritorii agricole și principalele lor caracteristici

Pentru a finaliza privirea de ansamblu asupra sectorului agricol și forestier din Savoie și
Haute-Savoie, această parte prezintă cele 12 teritorii agricole stabilite de Camera agricolă
Savoie Mont-Blanc.
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Ilustrația 15: Cele 12 teritorii agricole (și două zone PNR) din Savoie și Haute-
Savoie

Sursa: Camera agricolă Savoie Mont-Blanc.

TERITORIUL CARACTERISTICI

1.
ALBANAIS

Vaste spații agricole și naturale
Mulți lucrători agricoli și o bună reînnoire a generațiilor
Predomină producția de lapte
Producție diversificată și orientată către vânzarea directă: legumicultură,
pomicultură, caprine etc.
Exploatații agricole de mici dimensiuni, cu puternic potențial de restructurare
în viitor
Este imperativă protejarea terenurilor agricole de fenomenul urbanizării
Necesitatea adaptării la cererea socială: produse locale sau ecologice, energie
etc.
15 000 ha teren agricol, din care 80% pășuni
450 de lucrători agricoli
300 de exploatații profesionale
2/3 dintre exploatații sunt active în sectorul produselor lactate: IGP Tomme-
Emmental de Savoie, DOC Abondance și DOC Tome des Bauges produc 40 de
milioane de litri de lapte
1/3 sunt active în legumicultură, pomicultură, creșterea caprinelor, a vitelor
de carne, producția de cereale
4 cooperative de transformare a laptelui în brânză și 3 cooperative de utilizare
în comun a utilajelor agricole (CUMA)
Teritoriu foarte dinamic sub aspect economic și demografic
Teritoriu în schimbare ca urmare a urbanizării determinate de aglomerările
urbane din apropiere
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2.
ALBERTVILLE

544 de exploatații, cu o treime mai puțin față de anul 2000, suprafață
agricolă utilizată (SAU) medie: 32 ha
43% dintre șefii de exploatații și cei care le administrează în comun
desfășoară și alte activități economice, față de 35% în Savoie
25 000 ha teren agricol, respectiv 1/3 din teritoriu
335 de unități de creștere a animalelor pe o suprafață de 15 000 ha (10% din
suprafața departamentului)
21 400 000 de litri de lapte
Etichete de calitate: DOP Beaufort, Reblochon, Chevrotin, Tome des Bauges -
IGP Tomme de Savoie, Emmental de Savoie, Mere și pere de Savoie.

Producții de calitate: DOP, IGP și dezvoltarea agriculturii ecologice
(pomicultură etc.)
Predomină suprafețele de pășunat (pășuni naturale)
800 ha destinate culturii de cereale și 232 ha de livezi și culturi vegetale de
câmpie (grădinărit, horticultură, pepiniere)
50% dintre șefii de exploatații au peste de 50 de ani; dinamica de reînnoire
este diferită la câmpie și la munte
Desfășurarea unei activități complementare, care contribuie la menținerea
exploatațiilor de mici dimensiuni
Puternică structurare colectivă a teritoriului

Tradiție industrială legată de prelucrarea metalelor în zona de vale
Creștere demografică puternică
Concurență puternică pe terenurile agricole, în special pe fundurile de vale

3.
FORELANDUL

REGIUNII
SAVOIE,

CHARTREUSE

450 de exploatații
17 300 ha teren agricol, din care 80% pășune
26 000 000 litri de lapte
17 000 hl de vin
1 000 de vaci lactante și viței
4 000 ha de zone Natura 2000, 512 ha de rezervații naturale, 1 320 ha de
zone umede
Creșterea vitelor: sistem tradițional bazat pe culturi mixte.
Viticultură: 300 ha în zona DOC Vins de Savoie,
29 de exploatații + 1 în le Guiers - vin de Allobrogie.
Filiere structurate și etichete oficiale de atestare a calității: IGP Tomme și
Emmental de Savoie, DOC Gruyère, DOC Vins de Savoie, agricultură
ecologică, marca Parc Viande de Chartreuse
Ofertă de proximitate: 65 de fermieri prelucrează produse la fermă, 5
magazine de cooperativă
1 magazin de producător
Teritoriu rural, dar sub o puternică influență a polului urban Chambéry
Proiect teritorial: SCOT, care urmărește să stabilească orientările în materie
de urbanizare pentru următorii 30 de ani
Dezvoltarea turismului ecologic și a serviciilor publice, ca principale axe
alternative de dezvoltare.

4.
BAZINUL

ANNECIEN,
ȚINUTUL
THONES

Numeroase exploatații, distribuite destul de uniform
Suprafață insuficientă pentru exploatații adesea „prinse” în zonele de
urbanizare
Predomină producția de lapte
În ținutul Thônes, pondere importantă a agriculturii sub aspectul numărului de
exploatații și al cifrei de afaceri, datorită prelucrării laptelui la fermă pentru
producerea brânzei „Reblochon fermier”
Evoluție semnificativă către diversificare și scurtarea circuitelor, dar
insuficientă pentru a acoperi cererea
Potențial de evoluție limitat de condițiile climatice, înclinația terenului și
urbanizare, care consumă cele mai bune suprafețe

345 de exploatații și 630 locuri de muncă în echivalent normă întreagă
17 500 ha SAU și 4 000 ha de pășuni alpine colective
62% din exploatații cresc vaci de lapte și 68% produc lapte (vaci și capre)
Cota este de 45,2 milioane de litri, din care 62% este cota fermierilor (înainte
de 1 aprilie 2015)
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22 de exploatații de pomicultură, legumicultură sau horticultură, în special în
aglomerarea Annecy

Nivel ridicat de atractivitate, o puternică presiune asupra terenurilor agricole
și urbanizare rapidă
Teritoriu urbanizat între lac și munte
Activitate economică puternică: turism de vară și de iarnă, industrie cu
sectoare inovatoare, industrie meșteșugărească stimulată de construcții
Importantă zonă de consum: populație numeroasă, turism ridicat și zonă de
desfacere a produselor care depășește limitele teritoriului

5.
CHABLAIS

547 de exploatații, 865 de lucrători agricoli, 31 000 000 de litri de lapte
10 etichete de calitate : DOP Abondance, DOP Reblochon, DOP Chevrotin, IGP
Tomme de Savoie, IGP Emmental de Savoie, DOC Vin de Savoie (Crépy,
Marin, Marignan, Ripaille), IGP mere și pere de Savoie

Produse de calitate recunoscute ca DOP și IGP
Pondere ridicată a activității complementare, parțial legată de turism
Creșterea vacilor de lapte constituie principalul sector de activitate
Predomină suprafețele de pășunat
Producție vegetală specializată în zonele de pe malul lacului: viticultură, fructe
mici, legumicultură, horticultură
Culturi de cereale în Bas-Chablais

Creștere demografică rapidă, legată parțial de proximitatea cu Elveția
Economie marcată de turism
Teritoriu periurban
Resurse de apă omniprezente: lacul Leman, ape minerale, resurse termale,
ape subterane

6.
GENEVOIS-

ARVE

650 de exploatații, 30 000 ha, din care 85% pășune, 52% exploatații
producătoare de lapte, 10% produse de legumicultură și horticultură, iar
restul producție diversificată
67 000 000 de litri de lapte
Etichete de calitate: DOC Reblochon, DOC Abondance, DOC Chevrotin, DOC
Ayze, IGP Tomme și Emmental de Savoie, IGP mere și pere de Savoie,
Demersuri pentru obținerea etichetelor „Suisse Garantie” și „Genève Région -
Terre Avenir” (GRTA)

Creștere demografică puternică
Teritoriu eterogen (zone urbane, periurbane, rurale), caracterizat printr-o
dinamică transfrontalieră
Geneva constituie forța motrice economică de bază, dar există și un dinamism
economic propriu acestui teritoriu
Teritoriu atractiv: peisaje și cadre naturale variate, bine deservit sub aspectul
infrastructurii și al dotărilor

7.
GIFFRE ET
BASSIN DE

CLUSES

114 exploatații profesionale, 7 700 ha, 99% iarbă, 10 milioane de litri de
lapte

Suprafețe mari de pășuni alpine
Agricultură în permanentă concurență cu urbanizarea
Agricultură slab diversificată, axată în principal pe creșterea vitelor și
producția de lactate din categoria de calitate DOP și IGP
Două ateliere de prelucrare pe teritoriu, puternic structurante pentru profesia
agricolă

Creștere demografică puternică
Economie împărțită între industrie și turism

8.
MAURIENNE

172 de exploatații de creștere a vitelor, 100 de exploatații producătoare de
brânză Beaufort (DOP), 154 de exploatații de creștere a oilor și caprelor,
63 462 hectare de pășune alpină, 57 % dintre agricultori desfășoară și alte
activități economice

Predomină activitatea agricolă, un avantaj important al acestei văi
Agricultură bazată în principal pe creșterea animalelor
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Densitate agricolă mare în zonele turistice
Numeroase pășuni alpine
Filiera de produse lactate: o multitudine de brânzeturi Beaufort (DOP), Bleu
de Termignon și Bonneval, brânzeturi tip „Tomme”, brânzeturi de capră și de
oaie
Filiera miei: aproape 12 220 de miei, din care 30% valorificați la nivel local,
pe lanțul scurt (măcelărie, vânzare directă)

Peste 100 de vârfuri alpine cu altitudine de peste 3 000 m
Intensificarea activității de turism în jurul stațiunilor dedicate sporturilor de
iarnă și de vară
Rețea dinamică de întreprinderi mici și mijlocii
Patrimoniu foarte bogat, eticheta „Pays Art et Histoire des hautes vallées de
Savoie” (Ținut de artă și istorie al văilor înalte din Savoie)

9.
METROPOLE

SAVOIE

Aix-Les-Bains - Chautagne
424 de exploatații, 195 de exploatații profesionale; producție de vin:
cooperativă în Chautagne, care prelucrează în jur de 8 000 de hectolitri
Importantă producție de lapte, 9 057 ha SAU, din care 71%
iarbă

Agricultură axată tradițional pe creșterea animalelor producătoare de lapte în
Albanais
Agricultură mai diversificată în aglomerația Aix-les-Bains: horticultură,
legumicultură, pescuit, viticultură, helicicultură etc.
Brânzeturi care poartă etichete de calitate IGP Tomme și Emmental de Savoie
Dotare tehnică pentru agricultură dintre cele mai performante în Savoie

Zonă periurbană între Annecy și Aix-les-Bains
Teritoriu atractiv, supus unei puternice presiuni funciare
Lacul Bourget, de renume mondial
Planul de coeziune teritorială - SCoT, considerat ca referință la nivel național
în ceea ce privește instrumentele de conservare a terenurilor agricole

Chambéry Métropole
277 de exploatații agricole
148 de exploatații profesionale
3 exploatații din 5 axate pe producția animalieră
31% dintre exploatații axate pe producția de carne de vită
11% vaci de lapte, 9% viticultură, 8% legumicultură, 6%
pomicultură

Prezența tuturor tipurilor de producție savoiardă: viticultură, lapte și
brânzeturi (IGP/DOC), carne de vită și de oaie, pomicultură (IGP),
legumicultură, horticultură, plante aromatice, culturi de ciuperci, helicicultură,
culturi de cereale etc.
Vânzare directă foarte dezvoltată datorită proximității cu o zonă de mare
consum
Ofertă în materie de legume care răspunde cererii locale doar în proporție de
12%
Circuite foarte diversificate de colectare a laptelui (cooperativele din Bauges,
Avressieux Bissy etc.)

Presiune puternică asupra terenurilor
Planul de coeziune teritorială - SCoT, considerat ca referință la nivel național
în ceea ce privește instrumentele de conservare a terenurilor agricole
Aglomerația Chambéry Métropole are competențe în materie de agricultură
periurbană, zone rurale și valorificarea spațiilor naturale

Cœur de Savoie
7 800 ha SAU, 55% iarbă
48 milioane EUR cifră de afaceri
725 de exploatații agricole, dintre care 317 exploatații profesionale
Suprafața medie a unei exploatații profesionale: 43 ha
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30% dintre șefii de exploatații au peste 55 de ani
Aproape 1 000 de unități de lucru (familii și lucrători salariați)

Între câmpia Isère și pășunile alpine Belledonne, terenuri favorabile tuturor
tipurilor de producție
Viticultura este foarte prezentă la poalele masivelor Chartreuse și Bauges, aici
fiind obținută cea mai mare parte din cifra de afaceri a agriculturii din acest
teritoriu
Creșterea vitelor este o activitate de bază; creșterea vacilor lactante tinde să
devină principala activitate
Câmpia Isère este favorabilă culturilor cerealiere cu randament ridicat
Rețea extinsă de mici exploatații agricole, cu produse foarte diverse oferite
spre vânzare directă

Dezvoltare economică și menținerea activităților agricole
Proiecte importante de amenajare a teritoriului
Un SCoT considerat ca referință în materie de conservare a terenurilor
agricole

10.
MONT-BLANC

260 de exploatații, dintre care 209 profesionale, 50% dintre șefii de
exploatații desfășoară o activitate complementară, 15 000 ha cu 99% iarbă,
80% dintre exploatații au ca activitate creșterea vitelor, 8,7 milioane de litri
de lapte

Agricultură marcată de constrângeri de relief, exploatând toate nivelurile
teritoriului și în concurență cu urbanizarea crescândă
Exploatații în mare măsură perene, dar care trebuie să aibă în vedere măsuri
de înnoire
Agricultură slab diversificată, axată în principal pe creșterea vitelor și
producția de lactate din categoria de calitate DOP și IGP

Densitate urbană foarte importantă pentru o regiune de munte
Urbanizare susținută
Economie dependentă în mare parte de turismul de iarnă și de vară

11.
TARENTAISE

SAU este 100% iarbă, 339 de exploatații, dintre care 176 exploatații
profesionale, 23 000 000 de litri de lapte
Jumătate din producția de brânză Beaufort este produsă pe acest teritoriu,
dat fiind că 3/4 dintre oile urcate la munte vara provin din zonele exterioare,
1/5 dintre animale petrec iarna în afara teritoriului, 40% dintre agricultori
desfășoară alte activități economice

Agricultură bazată pe creșterea animalelor, urcate la munte vara
Producție bazată pe fabricarea brânzei de calitate, producție bine pusă în
valoare, având ca forță motrice filiera de fabricare a brânzei Beaufort
Oile sunt destinate producției de miei și se dezvoltă o mică filieră de
prelucrare a cărnii destinate vânzării directe
Acceptarea unui număr important de animale care nu sunt originare din
această vale (în special oi) și petrec iarna într-o altă zonă
Organizații colective de agricultori puternice, agricultori care desfășoară
activități multiple
60% exploatații profesionale (cel puțin 8 vaci de lapte, 50 de oi sau capre)

Vale alpină caracterizată printr-un relief montan, 56 000 ha pășuni alpine
Parcul Național Vanoise, 4 zone Natura 2000, 6 rezervații naturale,
numeroase zone naturale de interes sub aspectul protecției mediului, al faunei
și al florei
Creștere demografică
Sectorul turismului foarte bine dezvoltat
Stațiuni renumite destinate sporturilor de iarnă
Mod de viață marcat de variațiile sezoniere
Există încă activitate industrială (industrie grea, energie hidroelectrică etc.)
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12.
USSES ET
BORNES

Predomină producția de lapte, supusă criteriilor de calitate și cu prelucrare la
nivel local
Prezență puternică a pomiculturii și viticulturii
Dezvoltare puternică a circuitelor scurte
Spațiu agricol și natural încă nealterat

475 de exploatații, 23 500 ha de SAU, producție medie de lapte: 200 000 de
litri de lapte, 60 ha, 240 ha de livezi (20 de exploatații), 35 ha de viță de vie
(7 exploatații), 9 cooperative din sectorul produselor lactate și 1 cooperativă
din sectorul fructelor

Teritoriu atractiv în spațiul dintre aglomerația orașului Annecy și bazinul
Genevois, caracterizat prin creștere demografică
Creștere semnificativă a numărului de zone urbane și a traficului rutier
Sector terțiar predominant

PARCURI NATURALE REGIONALE

PARCUL
NATURAL
REGIONAL
(PNR) AL

MASIVULUI
BAUGES

1 000 de exploatații agricole, dintre care 750 profesionale
25 000 de hectare de teren agricol, dintre care 6 500 ha de pășuni
1/3 dintre exploatații au ca domeniu de activitate creșterea vitelor și
producția de lapte; 37 de milioane de litri de lapte
Producția de lapte este valorificată de 9 cooperative (brânzeturi – 4 DOP și 2
IGP)
Creșterea vitelor se face pe 40% din suprafețe

Pondere economică importantă a agriculturii
Agricultură extensivă
Regiune de consum, ceea ce reprezintă un atu și, totodată, o amenințare
(presiune asupra terenurilor)
Creșterea vitelor este principalul sector de activitate
Alte activități: viticultură (1/3 din exploatații), creșterea oilor și caprelor (4%)
și pomicultură (2%)
Mare diversitate a filierelor mici: 6 producători de plante aromatice și
medicinale, în jur de 350 de apicultori, legumicultori etc.

Patrimoniu natural, cultural și peisagistic bogat și fragil
Peisaje diverse: lacul Annecy, lacul Bourget, sate din zone viticole sau de
munte, păduri, versanți agricoli, chei și pășuni alpine, vârfuri muntoase
Turismul are un rol esențial în economie
Presiune puternică asupra terenurilor
Creștere demografică importantă

PARCUL
NATURAL
REGIONAL

(PNR)
CHARTREUSE

A se vedea AVANT-PAYS SAVOYARD, CHARTREUSE și METROPOLE DE SAVOIE

Sursa: Camera agricolă Savoie Mont-Blanc.
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3. PAC 2015-2020 ÎN SAVOIE ȘI HAUTE-SAVOIE

3.1. Ajutoarele acordate în Franța, în Savoie și Haute-Savoie, în
cadrul PAC

În 2013, Savoie a primit 36,8 milioane EUR ca ajutoare acordate în cadrul PAC (din care
57% pentru al doilea pilon), iar Haute-Savoie, 23,6 milioane EUR (din care 49% pentru al
doilea pilon) (tabelul 6). Aceste două departamente se disting în peisajul francez în special
prin importanța ajutoarelor din cadrul celui de-al doilea pilon pentru sectorul agricol: acestea
reprezentau, în 2013, 57% din ajutoarele acordate prin PAC în Savoie și 49% în Haute-Savoie
(în condițiile în care al doilea pilon reprezenta în acel an în jur de 12% din ajutoarele
acordate în Franța în cadrul PAC).

Tabelul 6: Ajutoare acordate agriculturii din Savoie, Haute-Savoie și Franța, în
cadrul PAC (2013)

Milioane EUR SAVOIE HAUTE-SAVOIE

AJUTOARE ÎN CADRUL
PRIMULUI PILON

% din ajutoarele acordate
în cadrul PAC

15,9

43%

23,6

51%

dintre care ajutoare
decuplate

12,3 19,2

AJUTOARE ÎN CADRUL
CELUI DE-AL DOILEA

PILON
% din ajutoarele acordate

în cadrul PAC

17,2

57%

19,2

49%

din care ICHN 12 14,2
din care PHAE 4,2 4,4

TOTAL (PRIMUL PILON ȘI
AL DOILEA PILON)

36,8

100%

46,2

100%
Sursa:Agreste

Pentru perioada 2014-2020, Franța va rămâne principalul stat membru beneficiar
direct al ajutoarelor acordate prin PAC. Ea va primi, în cursul acestei perioade, 16% din
fondurile PAC (tabelul 7).
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Tabelul 7: Alocarea fondurilor PAC pe stat membru în perioada
2014-2020

Milioane EUR
Prețuri curente

PLĂȚI
DIRECTE

Cota
(%)

DEZVOLTARE
RURALĂ

Cota
(%)

TOTAL
PAC

Cota
(%)

FRANȚA 52 903 17,9% 9 910 10,4% 62 813 16,0%
GERMANIA 35 905 12,1% 8 218 8,6% 44 123 11,3%
SPANIA 34 589 11,7% 8 291 8,7% 42 880 10,9%
ITALIA 27 090 9,1% 10 430 10,9% 37 520 9,6%
POLONIA 21 130 7,1% 10 941 11,5% 32 071 8,2%
REGATUL UNIT 24 765 8,4% 2 580 2,7% 27 345 7,0%
ROMÂNIA 11 755 4,0% 8 016 8,4% 19 771 5,0%
GRECIA 15 400 5,2% 4 196 4,4% 19 596 5,0%
UNGARIA 8 935 3,0% 3 455 3,6% 12 390 3,2%
IRLANDA 8 535 2,9% 2 190 2,3% 10 725 2,7%
AUSTRIA 4 870 1,6% 3 938 4,1% 8 808 2,2%
REPUBLICA CEHĂ 6 145 2,1% 2 170 2,3% 8 315 2,1%
PORTUGALIA 4 037 1,4% 4 058 4,3% 8 095 2,1%
BULGARIA 5 137 1,7% 2 339 2,5% 7 476 1,9%
DANEMARCA 6 381 2,2% 629 0,7% 7 010 1,8%
SUEDIA 4 895 1,7% 1 745 1,8% 6 640 1,7%
FINLANDA 3 681 1,2% 2 380 2,5% 6 061 1,5%
ȚĂRILE DE JOS 5 405 1,8% 607 0,6% 6 012 1,5%
LITUANIA 3 110 1,0% 1 613 1,7% 4 723 1,2%
SLOVACIA 2 700 0,9% 1 890 2,0% 4 590 1,2%
BELGIA 3 715 1,3% 552 0,6% 4 267 1,1%
CROAȚIA 1 180 0,4% 2 325 2,4% 3 505 0,9%
LETONIA 1 561 0,5% 969 1,0% 2 530 0,6%
SLOVENIA 964 0,3% 838 0,9% 1 802 0,5%
ESTONIA 939 0,3% 726 0,8% 1 665 0,4%
CIPRU 353 0,1% 132 0,1% 485 0,1%
LUXEMBURG 236 0,1% 101 0,1% 337 0,1%
MALTA 35 0,0% 99 0,1% 134 0,0%
TOTAL 296 351 100,0% 95 338 100,0% 391 689 100,0%

Sursa: Comisia Europeană, DG BUGET Notă: Sume înainte de eventuale transferuri între cei doi piloni ai
PAC.

În cadrul punerii în aplicare a noii PAC la nivel național, Franța a ales să sprijine cu
prioritate sectorul creșterii animalelor, prin plăți cuplate, acordarea de asistență
agricultorilor din zonele vulnerabile, printre care zonele montane (consolidarea indemnizației
compensatorii pentru handicap natural - ICHN), sprijinirea modernizării exploatațiilor agricole
(sprijin pentru tinerii agricultori, infrastructuri etc.), sprijin pentru trecerea la o abordare
ecologică (printre altele: măsuri în favoarea agriculturii ecologice) și îmbunătățirea
repartizării ajutoarelor (introducerea plăților redistributive). Aceste opțiuni sunt prezentate în
amănunt la punctele următoare.

Serviciile statului consideră că regiunea Ron-Alpi va fi a doua regiune franceză care va
avea de câștigat de pe urma ultimei reforme a PAC, urmând să beneficieze în 2019 de
aproximativ 82 de milioane EUR în plus față de 2013. Această creștere se datorează, în
principal, convergenței, introducerii plății redistributive și reevaluării ICHN. Toate
departamentele din regiune, cu excepția departamentului Ain, beneficiază de reformă.
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Astfel în Savoie, totalul ajutoarelor din cadrul PAC ar trebui să fie, în 2019, cu 34% mai
mari decât în 2013 (aproximativ 45 de milioane EUR). În Haute-Savoie, creșterea ar
trebui să fie de 27%.

3.2. Punerea în aplicare a primului pilon

3.2.1. În Franța

În ceea ce privește transferurile între piloni, Franța a decis să transfere 3% din fondurile
PAC de la primul pilon către cel de-al doilea (2015) și 3,3 % în fiecare an din 2016 până
în 2020. În plus, Franța a ales să nu pună în aplicare schema pentru micii agricultori,
nici plata suplimentară pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale în
cadrul primului pilon. În schimb, Franța aplică plata redistributivă (a se vedea mai jos) și a
decis să nu reducă plățile care depășesc 150 000 de euro.

 Plăți decuplate:
 Drepturi la plata de bază (DPB): convergența sumelor în Franța se va face în

cinci etape egale. Până în 2019, 70% dintre DPB vor converge spre valoarea medie
națională17. În 2015, valoarea medie a DPB este de aproximativ 132 EUR/ha.

 Plăți ecologice („greening”): Franța a ales să calculeze proporția pășunilor
permanente la nivel regional. Ea a notificat în 2015 un singur dispozitiv de
echivalență (porumb: înlocuirea „diversificării asolamentelor” cu obligația culturilor
intermediare pe timp de iarnă). În plus, Franța consideră ca suprafețe de interes
ecologic: terenurile lăsate în pârloagă, terasele, anumite particularități topografice,
suprafețele împădurite și în regim agrosilvic, suprafețele plantate cu specii
forestiere cu ciclu scurt de producție, benzile de hectare eligibile de-a lungul
marginilor de pădure, suprafețele cu plante care fixează azotul atmosferic și
suprafețele cu culturi secundare sau pătură vegetală. Cuantumul mediu la nivel
național este de 86 EUR/ha.

 Plățile redistributive: Franța a ales să introducă această componentă facultativă,
care susține cele mai mici exploatații; suma este fixă la nivel național și este
limitată la 52 de hectare pe exploatație (suprafața medie a unei exploatații în
Franța). În 2015, ea va fi de 26 EUR/ha și se va ridica la 100 EUR/ha în 2018.

În 2015, valoarea medie DPB + plată ecologică + plată redistributivă este, în medie, de
243 EUR/ha pentru primele 52 de hectare.
 Plățile acordate tinerilor agricultori: Franța a ales să introducă acest element

opțional. Acestea sunt o plată complementară la DPB, până la un maximum de 34
de hectare pe exploatație agricolă. Suma este de aproximativ 70 EUR/ha.

 Plățile cuplate: Franța se folosește pe cât posibil de flexibilitatea acordată statelor
membre prin noua PAC: plățile directe vor fi cuplate în proporție de 15% din totalul
plăților (față de 10% plăți cuplate în cadrul PAC anterioare), din care 2% pentru
sprijinirea culturilor de plante bogate în proteine. Aceste plăți sunt orientate în cea
mai mare parte către creșterea animalelor (93% din ajutoarele cuplate).

17 În insula Corsica, DPB vor avea aceeași valoare în 2015 (mai mari decât valoarea din 2014).
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Tabelul 8: Defalcarea plăților cuplate în Franța

SECTOR Credite pentru 2015 (în
milioane EUR)

Cuantumul ajutorului

Vaci lactante 647,3 72 -180 EUR pe cap de animal (în
funcție de numărul de vaci)

Vaci de lapte 135,24 34 - 71 EUR pe cap de animal
(cuantumul maxim pentru zonele
montane defavorizate sau piemonturi)

Vițel alăptat și vițel crescut prin metode
ecologice

4,8 37 - 74 EUR pe cap de animal (ajutorul
s-a dublat pentru vițeii alăptați
etichetați și vițeii crescuți prin metode
ecologice în cazul în care agricultorul
aderă la o organizație de producători
pentru comercializarea acestora)

Ovine 120,8 16 - 27 EUR pe cap de animal (ajutor de
bază de 16 EUR, la care se adaugă sau
nu alte prime, de exemplu, etichete de
calitate)

Caprine 14,5 13 - 16 EUR pe cap de animal (ajutor de
bază suplimentat dacă au fost urmate
cursuri de formare privind bunele
practici de igienă)

Leguminoase furajere (mazăre, lupin, bob,
lucernă, trifoi, etc.)

94,8 100 - 150 EUR/ha

Soia 5,8 100 - 200 EUR/ha

Proteaginoase 33,8 100 - 200 EUR/ha

Leguminoase furajere pentru deshidratare 7,7 100 - 150 EUR/ha

Semințe de leguminoase furajere 4 150 - 200 EUR/ha

Grâu dur 6,8 Aproximativ 25 EUR/ha

Fructe prelucrate 15,4 255 - 1066 EUR/ha

Cartofi pentru amidon 1,9 Aproximativ 82 EUR/ha

Cânepă textilă 1,7 Aproximativ 141 EUR/ha

Hamei 0,3 Aproximativ 427 EUR/ha

Semințe de graminee 0,5 150 EUR/ha

Pe scurt, defalcarea bugetară în cadrul primului pilon al PAC în Franța în 2015 se
prezintă după cum urmează:

 Plăți redistributive: 5%
 Plăți de bază: 49%
 Plăți ecologice: 30%
 Plăți acordate tinerilor agricultori: 1%
 Plăți cuplate: 15%
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3.2.2. În Savoie

Plățile directe medii înainte de reformă fiind mai mici în Savoie (118 euro/ha) și Haute-
Savoie (162 EUR/ha) în comparație cu nivelul național (260 euro/ha), aceste două
departamente au primit ajutoarele pentru convergență. De asemenea, ele vor beneficia în
mod special de introducerea plății redistributive și de ajutoarele cuplate pentru sectorul
creșterii animalelor.

Serviciile statului au estimat că ajutoarele din cadrul primului pilon urmează să fie
majorate cu 56% în Savoie și cu 29% în Haute-Savoie, în perioada 2013-2019.

3.3. Punerea în aplicare a celui de-al doilea pilon

3.3.1. În Franța

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), care finanțează cel de-al doilea
pilon al PAC, face parte din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI),
împreună cu Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european (politica
europeană privind coeziunea economică, socială și teritorială) și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime (politica comună în domeniul pescuitului). Punerea în aplicare a
FEADR trebuie, așadar, să fie coerentă cu punerea în aplicare a celorlalte fonduri ESI18.

Acordul de parteneriat privind utilizarea fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020 în Franța
a fost aprobat de Comisia Europeană în august 2014.

Pentru întâia oară, regiunile au responsabilitatea punerii în aplicare a celui de-al
doilea pilon al PAC în Franța19. Ca urmare, acestea și-au elaborat propriul program de
dezvoltare rurală, pe care, eventual, îl vor revizui în cursul perioadei. Regiunile sunt
autorități de management (cu câteva excepții). Franța implementează un total de 27 de
programe de dezvoltare rurală regionale (PDRR)20:

 câte unul pentru fiecare dintre cele 21 de regiuni din Hexagon, dintre care unul
pentru regiunea Ron-Alpi;

 unul pentru Corsica;
 câte unul pentru fiecare dintre cele cinci departamente de peste mări: Guadelupa,

Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion.

De asemenea, Franța pune în aplicare două programe naționale21:

 Un program național de gestionare a riscurilor în agricultură [articolele 36, 37 și 38
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]22. Acest program sprijină asigurarea culturilor
și fondurile mutuale din domeniul sănătății și al mediului.

 Un program specific pentru rețeaua rurală națională [art. 54 din Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013]. „Punct de întâlnire” a regiunilor, rețeaua reunește organizațiile și

18 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
19 Legea nr. 2014-58 de modernizare a acțiunii publice teritoriale și de afirmare a orașelor, din 27 ianuarie 2014
20 Pentru aceste programe, după cum se menționează mai sus, autoritățile de management vor fi consiliile

regionale, cu două excepții: Mayotte (autoritatea de management este Prefectura) și La Réunion (autoritatea
de management este Consiliul Departamental).

21 Pentru ambele programe, autoritatea de management este Ministerul Agriculturii, Sectorului Agroalimentar și
Silviculturii.

22 În ceea ce privește gestionarea riscurilor, ca o completare la programul național, programul de dezvoltare
rurală pentru regiunea Ron-Alpi utilizează măsura prevăzută la art. 18 alineatul (1) privind refacerea
potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor
măsuri de prevenire corespunzătoare (măsura 5). Această măsură vizează, în mod special, vulnerabilitatea
pomiculturii și pepinierelor, în cazul cărora asigurarea recoltei nu este considerată adecvată deoarece, în
absența unei baze suficient de largi, nivelul contribuții lor este de așa natură încât, chiar cu intervenție publică,
asigurarea recoltei nu este accesibilă majorității cultivatorilor de fructe din Ron-Alpi.
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administrațiile active în domeniul dezvoltării rurale. Acesta își propune să stimuleze
dialogul și schimbul de bune practici între actorii regionali și finanțează numai
acțiunile întreprinse la nivel național.

În plus, cadrul național prevede anumite măsuri obligatorii în cadrul tuturor
programelor de dezvoltare rurală (PDRR)23:

 Instalarea tinerilor fermieri [fonduri pentru tinerii fermieri (sprijin pentru capitalul
de start, care este de ordinul a 15 000 EUR, sumă majorată în zonele montane) și
credite preferențiale], pentru a face față provocării demografice cu care se confruntă
agricultura: valoarea ajutorului este diferențiată în funcție de trei criterii: îndeplinirea
criteriilor agroecologice, potențialul de a crea valoare adăugată și locuri de muncă,
precum și instalarea în afara cadrului familial. Regiunile pot stabili criterii
suplimentare pentru a lua în considerare anumite nevoi specifice.

 Plăți destinate zonelor cu constrângeri naturale sau alte constrângeri
specifice (aceleași reguli de alocare în toate PDRR din Franța): această măsură
reflectă solidaritatea națională în favoarea zonelor defavorizate, în special a zonelor
montane. Orice dosar eligibil pentru acest ajutor este finanțat.

 Măsuri de agromediu și climatice, ajutoare pentru agricultura ecologică și
plăți pentru punerea în aplicare a inițiativei Natura 2000 și a Directivei-
cadru privind apa, regiunile beneficiind de un anumit grad de flexibilitate.

 Un ajutor pentru modalități adaptate de mânare a turmelor expuse riscului de
a fi atacate de animale mari de pradă este prevăzut în toate PDRR din regiunile
în cauză.

Fiecare PDRR identifică nevoile regiunii în cauză și pune în aplicare o strategie adecvată,
în cadrul priorităților UE pentru dezvoltarea rurală. Proiectele din cadrul PDRR (în total 118
în UE) trebuie să fie depuse la Comisia Europeană, care decide cu privire la aprobarea
fiecăruia, printr-un act de punere în aplicare.

3.3.2. În Ron-Alpi, Savoie și Haute-Savoie

PDRR trebuie să se articuleze cu celelalte intervenții sprijinite din fonduri UE: de
exemplu, programele operaționale regionale (FEDR/FSE), programul național FSE,
programele operaționale multiregionale sau transnaționale, sau Orizont 2020 (cercetare)24.

Datorită poziției sale geografice, regiunea Ron-Alpi este, de asemenea, inclusă în
numeroase programe de cooperare teritorială europeană privind departamentele
Savoie și Haute-Savoie, precum Programul de cooperare transfrontalieră Franța-Elveția,
Programul de cooperare transfrontalieră Franța-Italia (ALCOTRA) sau Programul de
cooperare transnațională „Espace Alpin”, toate cofinanțate de FEDR. La nivel interregional,
putem da ca exemplu Programul interregional FEDR regiunea Alpilor.

Regiunea Ron-Alpi, cu 1,06 miliarde EUR pentru FEADR, se situează pe locul al treilea în
rândul regiunilor beneficiare din Franța, după Midi-Pyrénées și Auvergne. FEADR reprezintă
55 % din sumele alocate în regiune prin credite europene legate de fondurile

23 Decretul nr. 2015-445 din 16 aprilie 2015 privind punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală pentru
perioada 2014-2020 stabilește obiectivele strategice și orientările metodologice pentru punerea în aplicare a
programelor de dezvoltare rurală, măsurile care trebuie să fie identice în toate regiunile Franței și sumele
minime din cadrul FEADR de utilizat în contextul anumitor măsuri, de la o regiune la alta. În ansamblu, al doilea
pilon, astfel cum este aplicat în Franța, dorește să încurajeze creșterea animalelor, ocuparea forței de muncă,
instalarea tinerilor fermieri și dubla performanță economică și de mediu a exploatațiilor agricole.

24 De exemplu, alte programe decât PDRR sprijină sectorul forestier în regiune (de exemplu, programul
interregional Masivul Central - 9 de milioane EUR din cadrul FEDR orientate către sectorul forestier - și
programul interregional FEDR pentru regiunea Alpilor - sprijin de 6 milioane EUR pentru consolidarea filierei
alpine de prelucrare a lemnului de lucru).



Vizita delegației COMAGRI în departamentele Savoie și Haute-Savoie
_____________________________________________________________________________________________

41

structurale și de investiții europene. Împreună cu cofinanțările naționale, politica de
dezvoltare rurală a regiunii beneficiază de un buget de 1,7 miliarde EUR pentru perioada
2014-2020.

Tabelul 9: Planul de finanțare a PDRR pentru regiunea Ron-Alpi (2014-2020)

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL

2014-2020

CONTRIBUȚIA
FEADR

(MILIOANE EUR)
144,82 149,55 152,31 154,88 157,40 157,62 143,24 1 059,83

Sursa: Proiect de program de dezvoltare rurală pentru regiunea Ron-Alpi (2014-2020).

Regiunea Ron-Alpi a transmis proiectul său de PDRR Comisiei Europene în aprilie 2014, iar
la momentul redactării prezentului raport, acesta nu fusese încă aprobat.

Proiectul de PDRR al regiunii Ron-Alpi, transmis Comisiei Europene, identifică ca o provocare
majoră pentru politica de dezvoltare rurală a regiunii „menținerea și, dacă este posibil,
dezvoltarea potențialului de producție legat de agricultură și silvicultură, și orientarea
acestuia astfel încât să își maximizeze externalitățile pozitive”. Analiza nevoilor identifică
aproximativ 30 de provocări cu care se confruntă politica de dezvoltare rurală din
regiune:

 Menținerea terenurilor agricole.
 Stoparea scăderii numărului de exploatații și inversarea aceste tendințe.
 Consolidarea competitivității și a viabilității exploatațiilor agricole.
 Prevenirea riscurilor climatice și sanitare din agricultură.
 Dezvoltarea cooperării dintre operatorii din sectoarele regionale agricole și

agroalimentare.
 Dezvoltarea unei rețele de instrumente inovatoare pentru prelucrarea durabilă a

alimentelor aproape de zonele de producție.
 Creșterea gradului de autonomie alimentară a locuitorilor regiunii Ron-Alpi.
 Promovarea patrimoniului alimentar al regiunii.
 Promovarea calității nutriționale și educarea consumatorilor.
 Creșterea mobilizării materialului lemnos în cadrul unei gestionări durabile a

pădurilor.
 Dezvoltarea filierei lemnului pentru energie, cu respectarea resurselor și în

completarea celorlalte utilizări ale lemnului.
 Dezvoltarea unei rețele de instrumente inovatoare și durabile pentru prelucrarea

lemnului aproape de zonele de producție.
 Dezvoltarea utilizării locale a lemnului din regiune, în special în construcții.
 Reconstituirea și/sau îmbunătățirea calității biologice a solurilor agricole.
 Reducerea poluării apelor din surse agricole.
 Menținerea exploatațiilor agricole din zonele cu handicapuri naturale.
 Anticiparea consecințelor schimbărilor climatice și atenuarea impactului acestora prin

ajustarea sistemelor de producție.
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de origine agricolă.
 Dezvoltarea instalațiilor de stocare a apei pentru agricultură.
 Menținerea și dezvoltarea biodiversității, în special în sectoarele agricol și forestier.
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 Conservarea și valorificarea zonelor de pășunat.
 Consolidarea serviciilor ecosistemice furnizate de agricultură și silvicultură, în special

stocarea dioxidului de carbon.
 Identificarea și integrarea aspectelor specifice fiecărei regiuni montane din Ron-Alpi.
 Valorificarea potențialului productiv și crearea de activități, în special turistice, în

zonele rurale și periurbane.
 Sprijinirea mobilității, menținerea serviciilor și accesul la acestea în zonele rurale.
 Reducerea decalajului digital prin dezvoltarea accesului și utilizării tehnologiilor

informației și comunicațiilor în zonele rurale.
 Mobilizarea competențelor în vederea creșterii impactului agriculturii și silviculturii și

gestionarea colectivă a utilizării multiple a resurselor.

Pe această bază, regiunea Ron-Alpi a ales să pună în aplicare următoarele măsuri
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (dintre care unele trebuie asumate în mod
obligatoriu, în conformitate cu cadrul național, a se vedea mai sus) și să aloce următoarele
sume:

Tabelul 10: Lista măsurilor propuse în PDRR Ron-Alpi pentru perioada 2014-2020
și alocarea de fonduri FEADR pentru perioada 2014-2020

MĂSURA TEMATICA CONTRIBUȚIA
PREVĂZUTĂ A UE

(EUR)

%

Măsura 1 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 7 600 000 1%

Măsura 2 Servicii de consiliere, de asistență în materie de gestionare a
exploatației și de înlocuire în cadrul exploatației

7 500 000 1%

Măsura 3 Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare 1 950 000 0,2%

Măsura 4 Investiții fizice pentru exploatațiile agricole, sectoarele
agroalimentare și infrastructură în sectorul agricol și forestier

103 000 000 10%

Măsura 5 Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de
dezastre naturale și măsuri de prevenire

1 400 000 0,1%

Măsura 6 Ajutor de instalare și dezvoltare a exploatațiilor agricole și a
întreprinderilor

103 740 000 10%

Măsura 7 Servicii de bază și renovarea satelor în zonele rurale 33 000 000 3%

Măsura 8 Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea
viabilității pădurilor

6 860 000 1%

Măsura 10 Măsuri de agromediu și de combatere a schimbărilor climatice 65 254 412 6%

Măsura 11 Agricultură ecologică 55 000 000 5%

Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau
cu alte constrângeri specifice (ICHN)

587 616 673 55%

Măsura 16 Cooperare 21 500 000 2%

Măsura 19 Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER 58 000 000 5%

Măsura 20 Asistență tehnică 7 405 204 1%

TOTAL 1 059 826 289 100%
Sursa: Proiect de program de dezvoltare rurală pentru regiunea Ron-Alpi (2014-2020).

Astfel, ICHN reprezintă de departe principala măsură din regiune pentru această
perioadă (55 % din fondurile alocate), urmată de ajutoarele de instalare și investiții în
active fizice (10% fiecare).
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Indemnizația compensatorie pentru handicap natural (ICHN)

Acest ajutor este cel mai important pentru regiunea Ron-Alpi (a se vedea mai jos). El tocmai a fost
majorat pentru a compensa eliminarea primei pentru pășuni de agromediu (PHAE), o măsură de
agromediu din perioada 2007-2013, care viza întreținerea pășunilor și încurajarea gestionării
extensive a acestora. Valoarea ICHN se stabilește pe baza raportului dintre SAU și numărul de animale
(în unități vită mare per hectar). În plus, principiul general este că ICHN este plătită la 100% în cazul
exploatațiilor cu peste 80% din suprafața agricolă utilizată în zonele defavorizate (muntoase sau de alt
tip). 99 000 de agricultori vor beneficia de acest ajutor.

Serviciile statului au estimat că ajutoarele din cadrul celui de-al doilea pilon25

urmează să fie majorate cu 18% în Savoie și cu 21% în Haute-Savoie în perioada
2013-2019. Această evoluție se datorează în principal unei reevaluări a ICHN.

25 Cu excepția ajutoarelor legate de voința beneficiarilor de a se angaja, precum ajutorul de instalare și de
modernizare.
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