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sM4.1 „Investiții în exploatații agricole": 760 mil. euro alocare publică (CFM)
sM4.1a „Investiții în exploatații pomicole": 122,70 mil. euro alocare publică (CFM)
sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole": 140,00 mil. euro alocare publică (CFM)
sM4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol ": 10 mil. euro alocare publică (CFM)
sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” - componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare
publică (CFM)
sM6.1 „Instalare tineri fermieri": 100,00 mil. euro fonduri EURI
sM6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole": 50,00 mil. euro fonduri EURI
sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici": 87,00 mil. euro fonduri EURI
sM6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole": 100,00 mil. euro fonduri EURI
sM9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol": 5,00 mil. euro alocare publică (CFM)
M10 „Agromediu și climă”: 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI
M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI
M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. euro alocare publică (CFM)
M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro alocare publică (CFM)
sM16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare": 40,00 mil. euro fonduri EURI
sM16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare" pomicol: 10,00 mil. euro fonduri EURI
sM17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor": 20,00 mil. euro alocare publică (CFM)
M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (viitoare)”: 5,00 mil. euro fonduri EURI
M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală": 100 mil. euro alocare publică (CFM)
M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri”: 23,00 mil. euro fonduri EURI
➢ Fonduri FEADR 2021 - 2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) - 2.569,10 mil. euro
➢ Fonduri EURI (Instrumentul de Relansare al Uniunii Europene) - 692,09 mil. euro

TOTAL alocare publică (FEADR şi Buget de stat): aproximativ 3,26 miliarde euro

Buget PNDR (tranziție 2021 - 2022, fonduri CFM și EURI)



Submăsuri ale căror Ghiduri Consultative sunt publicate pe site-ul AFIR*:

sM4.1 „Investiții în exploatații agricole": 760 mil. euro alocare
sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole": 140,00 mil. euro alocare
sM4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol ": 10 mil. euro alocare
sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” - componenta drumuri agricole:
100,66 mil. euro alocare
sM6.1 „Instalare tineri fermieri": 100,00 mil. euro alocare
sM6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole": 50,00 mil. euro alocare
sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici": 87,00 mil. euro fonduri, din care 26,10 mil. euro pentru zona Montana
sM6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole": 100,00 mil. euro alocare
sM9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol": 5,00 mil. euro alocare
sM16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare": 40,00 mil. euro alocare
sM16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare" pomicol: 10,00 mil. euro
alocare
sM17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor": 20,00 mil. euro alocare

*Informații valabile la data de 04.06.2021.



ALOCARE: 760 milioane Euro pentru finanțarea exploatațiilor agricole
BENEFICIARII eligibili:
- Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
- Cooperative și societății cooperative agricole;
- Grupuri și organizații de producători.

SPRIJINUL PUBLIC este de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile și poate ajunge până la 1.500.000 de Euro.

- Rata sprijinului: 50% pentru ferme cu dimensiunea între 8.000 - 250.000 SO (vegetal) și 8.000 - 500.000 SO (zootehnic)
- Rata sprijinului: 50% pentru ferme cu dimensiunea între 250.000 - 500.000 SO (vegetal) și 250.000 - 1.000.000 SO (zootehnic)
- Rata sprijinului: 30% pentru ferme cu dimensiunea între + 500.000 SO (vegetal) și + 1.000.000 SO (zootehnic)
- Rata sprijinului: 50% pentru cooperative, grupuri și organizații de producători

CE PUTEȚI REALIZA:
• Construcţia, extinderea, modernizarea și construcțiilor destinate condiționării și procesării în cadrul fermei destinate producției și de

procesare în cadrul fermei;
• Magazine la poarta fermei și rulote alimentare;
• Achiziționarea de mașini, utilaje, echipamente și mijloace de transport specializate (de ex. de mijloace de transport compacte, frigorifice,

inclusiv remorci și semiremorci specializate);
• Construcția, modernizarea și achiziția echipamentelor pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor, în cazul fermelor

zootehnice;
• Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă

secundară, inclusiv, realizarea de perdele naturale de protecție;
• Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a

apei la nivel de fermă;
• Înființarea și/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei;
• Instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală și cu ajutorul

pompelor de căldură), ca o componentă secundară a proiectului;
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole"



Cheltuieli eligibile suplimentare:
• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei;
• Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor
legumicole și de cartofi;
• Chetuieli cu înființarea şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei.

Principii de SELECȚIE a proiectelor:

• Dimensiunea exploatației, prioritizând fermele de familie și de dimensiuni medii;
• Potențialul agricol al zonei, determinat în baza studiilor de specialitate;
• Asocierea fermierilor;
• Maturitatea proiectului, în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului;
• Maturitatea solicitantului, în sensul vechimii în desfășurarea activității și al vechimii întreprinderii;
• Accesul la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de sprijin prin sM 4.1 și măsura similară din
sM 19.2;
• Produsul cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național,
european);
• Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;
• Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de
fermă.

submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole"



ALOCARE: 140,00 milioane de euro

BENEFICIARII eligibili: întreprinderile definite conform legislației naționale.

FINANȚAREA este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru alte întreprinderi și nu va

depăși:
- 800.000 Euro (microîntreprinderi și întreprinderi mici)
- 1.200.000 Euro (întreprinderi mijlocii)
- 1.500.000 Euro (alte întreprinderi)

Principii de SELECȚIE a proiectelor:
• Produse cu înaltă valoare adăugată (ex. care participă la scheme de calitate recunoscute);
• Sectorul prioritar, în sensul prioritizării sectoarelor cu deficit conform balanței comerciale (procesare carne, produse lactate,
procesare cereale pentru obținere făină, colectare, depozitare/ procesare legume, cartofi, procesare plante proteaginoase);
• Maturitatea proiectului, în sensul existenței, la depunerea acestuia, a autorizațiilor/ avizelor care să permită demararea
acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu;
• Maturitatea solicitantului, în sensul vechimii întreprinderii și a vechimii în desfășurarea activității;
• Accesul la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat în ultimii patru ani de fonduri europene pentru
dezvoltarea activității prin sM 4.2 și a celor similare prin sM 19.2;
• Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor și organizațiilor de producători.

submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor agricole”



CE PUTEȚI REALIZA:
• Construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare plante proteice –investiții noi și extindere/ modernizare;
• Cumpărarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei
prime și/ sau comercializării produselor;
• Cheltuieli generate de extinderea și/ sau modernizarea rețelelor locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități
de ambalare comercializare;
• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde europene pentru procesarea și
comercializarea produselor agro-alimentare;
• Cheltuieli aferente marketingului produselor (ex. etichetare, ambalare);
• Cheltuieli aferente comercializării produselor;
• Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică și alte investiții care contribuie la reducerea
emisiilor de GES;
• Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale.
Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri
adecvate activității descrise în proiect, următoarele:
- Autocisterne,
- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
- Rulote și autorulote alimentare;
- Remorci și semiremorci specializate;
- Mijloace de transport compacte, specializate, omologate pentru transportul animalelor vii.

submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor agricole”



ALOCARE: 10 milioane de euro

Intensitatea sprijinului 50%* pentru MICROÎNTREPRINDERI ÎNTREPRINDERI MICI – maxim 800.000 euro
Intensitatea sprijinului 50%* ÎNTREPRINDERI MIJLOCII - maxim 1,1 milioane Euro
Intensitatea sprijinului 40%* ÎNTREPRINDERI MARI - maxim 1,5 milioane Euro

BENEFICIARII eligibili:
• Întreprinderi (microîntreprinderi, IMM, precum și întreprinderi mari);
• Organizații și grupuri de producători și cooperative.

Principii de SELECȚIE a proiectelor:
• Principiul produsului cu înaltă valoare adaugată (ex. produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel național,

european etc.)
• Principiul maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a autorizațiilor/ avizelor care să permită demararea
acestuia, precum și a sustenabilității proiectului;
• Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și vechimii în desfășurarea activității;
• Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri pentrudezvoltarea activității eligibile
din PNDR 2020 prin sM 4.2a și a celor similare eligibile prin sM 19.2;
• Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile și organizațiile de producători şi cooperativele.

submăsura 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor din sectorul pomicol "



CE PUTEȚI REALIZA:

• Înființarea, extinderea, modernizarea unităților ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din
sectorul pomicol menționată în Anexa I a TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
• Construcții destinate unei etape a sau întregului flux tehnologic;
• Infrastructură internă şi utilități, precum şi branșamente şi racorduri necesare, sisteme supraveghere video pentru activitatea
propusă prin proiect etc;
• Unități mobile de procesare;
• Spații destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei
etc.
• Achiziționarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei
prime și a comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte;
• Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică etc.;
• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde;
• Cheltuieli cu activități de marketing (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de
procesare (doar investiții de modernizare), magazin online, rulote/ autorulote alimentare, automate alimentare;
• Cheltuielile de consultanță - managementul proiectului.

submăsura 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor din sectorul pomicol "



ALOCARE: 100,66 milioane euro.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi
1.000.000 Euro/ proiect.

BENEFICIARI: Unități Administrativ Teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora, constituite
conform legislației naționale în vigoare.

Principii de SELECȚIE a proiectelor:
• Principiul scopului multiplu al obiectivului investițional;
• Principiul suprafețelor agricole deservite;
• Principiul complementarității cu subprogramul pomicol.

CE PUTEȚI REALIZA:
• Cheltuieli pentru construcția, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din
afara exploatațiilor agricole).

submăsura 4.3a „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ” 



ALOCARE: 100 milioane de euro.

VALOAREA SPRIJINULUI PUBLIC este de:
• 70.000 de euro pentru exploatațiile ce includ condiționare-procsare sau agricultură ecologică, între 30.000 SO și 50.000 SO;
• 60.000 de euro pentru exploatațiile ce includ condiționare-procesare sau agricultură ecologică, între 12.000 SO și 29.999 SO;
• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO;
• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO

BENEFICIARII eligibili:
• Tinerii fermieri, cu vârste până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) și calificări adecvate,
care se instalează pentru prima dată ca șefi unici ai exploatației agricole.
• Persoanele juridice cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în
ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"



Principii de SELECȚIE a proiectelor:
•Comasarea exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;
• Nivelul de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară;
• Potențialul agricol (vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate);
• Integrarea în cadrul PA a activităților de protecție a mediului, ca gestionarea gunoiului de grajd, agricultură de precizie etc;
• Integrarea în cadrul PA a construirii și modernizării clădirilor cu destinație agro-alimentară și a achiziției de echipamente în vederea
creșterii performanței economice a fermei;
• Apartenența la o formă asociativă.

CE PUTEȚI REALIZA:
• Retehnologizarea fermelor (achiziția de utilaje/ echipamente/ irigații etc.);
• Operațiuni de condiționare-procesare;
• Agricultură ecologică;
• Integrarea într-o formă asociativă;
• Dezvoltarea unei ferme de subzistență (prin creșterea numărului de SO);
• Preluarea integrală a exploatațiilor cu o valoare economică mică;
• Plantarea soiurilor autohtone/ creșterea raselor de origine;
• Creșterea nivelului de calificare în domeniul agricol;
• Adaptarea fermelor la standarde de calitate și protecție a mediului (ex: gestionarea gunoiului de grajd).

submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"



Alocare: 50 milioane de euro

SPRIJINUL NERAMBURSABIL nu va depăși 200.000 de euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali (conform regulilor sprijinului de minimis).

Intensitatea sprijinului este de 100% și se va acorda astfel:
• 50.000 Euro/ proiect;
• 70.000 Euro/ proiect, în cazul activităților de producție.
Sprijinul se va acorda în două tranșe, astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a PA.

BENEFICIARII eligibili:
• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole (în afară de persoane fizice neautorizate), care își diversifică activitatea prin înființarea unei
activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente sau noi (cu o vechime de maximum 3 ani fiscali) în spațiul rural, care își propun activități
non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării;

Principii de SELECȚIE a proiectelor:
• Diversificarea activității agricole a fermierilor/ membrilor gospodăriei agricole către activități non-agricole;
• Prioritizarea activităților de producție;
• Prioritizarea serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare);
• Prioritizarea Planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității;
• Prioritizarea Planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului;
• Stimularea activităților turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor);
• Accesul la finanțare (prioritizarea solicitanților care nu au beneficiat de finanțare prin PNDR 2020 - sM 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2).

submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”



CE PUTEȚI REALIZA:

Sprijinul se poate acorda pentru toate activitățile necesare îndeplinirii obiectivelor din cadrul Planului de afaceri (PA), inclusiv capital
de lucru și capitalizarea întreprinderii, indiferent de natura acestora.
• Activități de producție (ex. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a lemnului; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice,
mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, fabricare de
peleți) în vederea comercializării;
• Activități meșteșugărești, de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex. olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului,
lânii, lemnului, pielii etc.);
• Activități turistice (ex. structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și
alimentație publică);
• Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit;
servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul
rural etc.).

submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”



ALOCARE: 87 milioane de euro.

BENEFICIARII eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt fermierii care au drept de proprietate și/ sau drept de folosință

pentru o exploatație agricolă care intră în categoria fermelor mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
Finanțarea nerambursabilă: sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de Euro și se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda în două tranșe, astfel:
• 75% la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% în funcție de implementarea corectă a PA.

Principii de SELECȚIE a proiectelor:
• nivelul de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară - max. 25 pct;
• potențialul agricol al zonei - max. 5 pct;
• integrarea în cadrul PA a activităților de protecție a mediului, precum gestionarea gunoiului de grajd - max. 20 pct;
• integrarea în cadrul PA a construirii și modernizării construcțiilor agricole (achiziției de echipamente) pentru a crește performanța economică
a exploatației - max. 30 pct;
• apartenența la o formă asociativă - max. 20 pct.

submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"



CE PUTEȚI REALIZA:
• Achiziție de utilaje agricole;
• Amenajarea platformelor de gunoi de grajd;
• Cheltuieli cu marketingul produselor;
• Solarii și sere;
• Investiții secundare în procesare și depozitare;
• Achiziție de sisteme de panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrică necesară consumului;
• Dezvoltarea lanțurilor alimentare integrate.

Cum se acordă sprijinul:
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor din PA.
Cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului aprobat pot fi
eligibile, indiferent de natura acestora.
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele realizate, demonstrând că sprijinul va fi investit în alinierea la
standardele europene, modernizarea și dezvoltarea fermei.

submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"



ALOCARE: 100 milioane de euro

SPRIJINUL NERAMBURSABIL nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe trei ani fiscali (conform regulilor sprijinului de minimis).

Intensitatea sprijinului este de 70%.
Aceasta poate ajunge la 90% pentru activități de producție.

BENEFICIARII eligibili:
• Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici, existente și nou înființate din spațiul rural;
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază (agricolă) prin dezvoltarea unei activități non-agricole în
zona rurală, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
Principii de selecție a proiectelor:
• Diversificarea activității agricole a fermelor către activități non-agricole;
• Prioritizarea serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare);
• Prioritizarea serviciilor;
• Prioritizarea proiectelor care includ acțiuni de protecție a mediului;
• Prioritizarea activităților de producție;
• Stimularea activităților turistice și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turisticridicat;
• Derularea activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;
• Prioritizarea solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, sM 6.4 și măsura
similară din sM 19.2);
• Maturitatea proiectului - în sensul documentației depuse.

submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole""



SE POT REALIZA investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:
• Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, de hârtie și carton;
• Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
• Activități de prelucrare a lemnului;
• Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
• Activități de artizanat, olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
• Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
• Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
• Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
• Servicii tehnice, administrative;
• Activități auxiliare pentru creșterea animalelor (însămânțarea artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a
copitelor etc.) și pentru pomicultură;
• Investiții noi în infrastructură în unitățile de primire turistică (parcuri de rulote, camping, bungalow);
• Proiecte de activități de agrement,
• Modernizarea sau extinderea unităților de primire de tip turistic si agro-turistic (parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni);
• Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
• Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole""



ALOCARE: 5 milioane de euro.

FINANȚAREA PNDR este 100% nerambursabilă şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate (VPC) şi

100.000 euro/ an în primii cinci ani de la recunoaștere.

BENEFICIARII eligibili:
Grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare.

Principii de SELECȚIE a proiectelor:
• Principiul cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup Operațional în cadrul PEI*)
• Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri)
• Principiul calității produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse HNV** sau produse care participă la scheme
de calitate naționale și europene etc.)
• Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultura, plante tehnice, plante medicinale și aromatice).

CE PUTEȚI REALIZA:
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol, prevăzute în planul de
afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Prin submăsura 9.1 nu se pot finanţa cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producători existente.
Astfel, sunt excluse de la finanțare grupurile de producători rezultate în urma fuziunii unor grupuri de producători existente.

submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol"



ALOCARE: - 40 milioane de euro pentru cooperare între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol;

- 10 milioane de euro pentru cooperare între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol.
Sprijinul nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului este 250.000 de Euro.

BENEFICIARII eligibili:
• PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel

puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol, în
funcție de submăsură:

· Fermierii (persoane fizice/ entități cu formă de organizare juridică);
· Organizații neguvernamentale;
· Consilii Locale;
· Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

CONDIȚII MINIME DE ACCESARE:
• Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru
care se acordă finanțarea;
• Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de
proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
• Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat.

submăsurile 16.4 și 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul 
de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol"



Principii de SELECȚIE a proiectelor:

• Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați;
• Principiul structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului;
• Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare adăugată mare,
care participă la scheme de calitate naționale și europene, produse din sistemele agricole HNV, etc.)
• Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și punctul de vânzare);
• Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene
din PNDR 2014-2020 prin sM 16.4/16.4a și a celor similare eligibile prin sM 19.2.

submăsurile 16.4 și 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul 
de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol"



ALOCARE: 20 milioane de euro pentru primele de asigurare.

SPRIJINUL PUBLIC NERAMBURSABIL este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și
plătită efectiv de către fermier.
BENEFICIARII eligibili:
Fermierii activi, organizați ca persoan[ fizic[ sau juridică.

Condiții minime de eligibilitate:
• Acoperea pierderilor cauzate de riscurile enumerate care distrug peste 20% din producția medie anuală a fermierului în
perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci ani,
excluzând valorile minime și maxime (franșiza atinsă);
• Compensarea exclusiv a costurilor aferente reparării pierderilor cauzate de riscurile asigurate;
• Nu trebuie impuse cerințe sau mențiuni legate de tipul sau cantitatea producției viitoare;
• Rambursarea daunelor în cazul apariției fenomenelor climatice care pot fi asimilate dezastrului natural sau al apariției unei
infestări cu organisme de carantină dăunătoare plantelor recunoscute oficial de autoritățile competente;
• Contractul de asigurare să fie valabil până la data terminării recoltatului pentru ultima cultură asigurată care face obiectul
respectivului contract;
• Valoarea franșizei deductibile care trebuie luată în considerare la stabilirea valorii primei eligibile să fie de minimum 10% din
daună sau din suma asigurată aferentă suprafeței/ speciei de animale dăunate sau în funcție de cele specificate în contractul de
asigurare;
• Obligativitatea respectării de către fermier a normelor fito-sanitare pentru eradicarea și prevenirea răspândirii organismelor
dăunătoare plantelor.

submăsura 17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor"



submăsura 17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor"

RISCURI ELIGIBILE prin sM 17.1:

•Fenomene climatice nefavorabile, respectiv: seceta, arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de
primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.
• Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările
ulterioare.
• Boli ale animalelor care figurează în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 și care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte
programe cu finanțare europeană sau națională, respectiv: tuberculoza bovină. bruceloza bovină, bruceloza ovină și caprină (B.
melitensis). boala veziculoasă a porcului, antraxul, pleuropneumonia contagioasă bovină, echinococoza, campilobacterioza, listerioza,
trichineloza, Escherichia coli verotoxigenă (E. coli), pesta micilor rumegătoare, variola ovină, variola caprine și dermatoza nodulară
contagioasă.

ATENȚIE!

Nu se poate acorda sprijin în cadrul sM 17.1 în cazul efectivelor de animale asigurate pentru bolile menționate în Anexa nr. 5 și care au
făcut obiectul despăgubirilor/ co-finanțării prin alte programe cu finanțare europeană sau națională.
Fermierul are obligația de a prezenta la Cererea de finanțare dovada plății a cel puțin 50% din valoarea totală a primei de asigurare
aferentă Contractului de asigurare care face obiectul Cererii de finanțare.
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