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Lansări de noi linii de finanŃare
în cadrul PNDR 2014 - 2020
AgenŃia

pentru

FinanŃarea

InvestiŃiilor

Rurale

(AFIR)

anunŃă

deschiderea unei noi sesiuni de finanŃare în cadrul PNDR 2014-2020, începând cu
data de 1 iulie 2015, fiind lansate următoarele 6 linii de finanŃare:

Măsura 4 - InvestiŃii în active fizice
Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este creșterea competitivității
exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/
sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia
plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.
OBIECTIVELE submăsurii 4.1a
· Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute
și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
· Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și
a comercializării directe a produselor obținute;
Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
- Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din
surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie
BENEFICIARII:
- Solicitanțiii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.1a sunt fermierii definiți
conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un
grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi
membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe
teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă
- Grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative agricole și
cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate
să deservească interesele propriilor membri;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
Ferme mici, medii și obșinere de material de înmulșire și material de plantare fructifer

•

Ferme mici 8.000-11.999 SO - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a
depăși:

- 100.000 euro pentru achizișii simple;
- 300.000 euro în cazul investișiilor în activitatea de producșie (utilaje, înfiinșare, reconversie etc.);
- 450.000 euro pentru investiŃiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatașiei agricole*
(producșie, procesare, comercializare).

•

Ferme medii 12.000- 250.000 SO - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile,
fără a depăși:

- 200.000 euro pentru investișiile care presupun achizișii simple;

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie
etc.);
- 900.000 euro pentru investițiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
·Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer - intensitatea sprijinului este
de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).
•

Ferme mari > 250.000 SO - intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a
depăși:

- 250.000 euro pentru investișiile care presupun achizișii simple;

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
- 1.050.000 euro pentru investiŃiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatașiei agricole*
(producșie, procesare, comercializare).

•

Forme asociative - intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
- 1.050.000 euro pentru investițiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor
agricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea întreprinderilor
care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul
produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu
excepția produselor pescărești.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2:
• Înființarea și

/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

• Introducerea

de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;

Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a
emisiilor GES;

•

• Promovarea investițiilor
• Creşterea numărului

pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
de locuri de muncă.

BENEFICIARII:
•

Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare,
cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în
vigoare, care deservesc interesele membrilor;

•

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
• 50% din totalul

cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative
alte întreprinderi
• nu va depăși:
• 40% pentru

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme
asociative cooperative și grupuri de producători.

Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole şi silvice
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de restructurare a modului
de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces
la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii
utilizabile.
OBIECTIVELE submăsurii 4.3:
• Înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces către ferme;
• Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier;
• Modernizarea infrastructurii de irigații;
BENEFICIARII:
• Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora constituite conform
legislației naționale în vigoare;
• Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/
sau
asociațiile
acestora
conform
legislației
în
vigoare;
• Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, proprietari de pădure;
• Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în
vigoare;
• Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de
terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși::
1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub
presiune și drumurile agricole de acces;
• 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de
pompare și repompare precum și drumurilor forestiere
•

Măsura 6 - Dezvoltarea exploataŃiilor şi a întreprinderilor
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
SCOPUL
investițiilor
sprijinite
în
cadrul
acestei
submăsuri
este
sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și
întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări
economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural..
OBIECTIVELE submăsurii 6.2:
• Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau
membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și
întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de
muncă în spațiul rural;

•

• Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților

tradiționale.;

BENEFICIARII:
• Fermierii

sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică
activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
• Micro-întreprinderile

și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-

agricole;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
formă de primă în două tranșe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

• va fi acordat sub

• va fi în valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare,
servicii turistice de agrement și alimentație publică;

– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru
creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente
performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru
modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și
îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVELE submăsurii 6.3:
• Îmbunătățirea managementului exploatației
• Orientarea spre

agricole;

piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:
• Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în
categoria de fermă mică* pentru o perioadă de minimum 10 ani:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției
standard)
SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă:
• se

acordă în două tranșe astfel::
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;
• se

va acorda pe o perioadă de 5 ani

Submăsura 6.4 - Învestiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijin pentru
microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă
activități non-agricole în zonele rurale.
OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
• Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități
non-agricole desfășurate în zonele rurale;
• Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea
veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;
BENEFICIARII:
•Micro-întreprinderile
și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
• Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac
dovada
cofinanțării;
• Fermele care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități
non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și
întreprinderi mici;
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului
• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Totodată, vor apărea o serie de elemente de noutate si de simplificare ale
programului, precum:
•

depunerea on-line a proiectelor, ceea ce va duce la reducerea timpului
necesar depunerii acestora şi implicit, a costurilor pe care le suportă
beneficiarii, ca urmare a faptului că nu trebuie să se mai deplaseze la sediile
judeŃene ale AgenŃiei pentru FinanŃarea InvestiŃiilor Rurale (AFIR).

•

proiectele vor fi depuse în cadrul unor sesiuni continue, cu evaluare lunară.

•

mai puŃine documente la dosar, deoarece a fost micşorat numărul avizelor şi a
acordurilor

necesare

demarării

proiectelor

cu

fonduri

europene

nerambursabile.
•

introducerea unor proceduri prin care beneficiarii PNDR sa poată primi o serie
de avize şi acorduri la nivelul AFIR, fără a mai fi necesară deplasarea acestora
la sediile unor instituŃii publice abilitate sa emită astfel de documente.

•

pentru cofinanŃare, beneficiarii pot depune şi scrisori de conformitate eliberate
de instituŃiile financiare nebancare (IFN), iar cei care trebuie sa facă achiziŃii
pot consulta baza de date cu preŃuri de referinŃă creată de AFIR.

•

baza de date cu preŃuri de referinŃă va fi extinsă pentru zona de servicii.

•

vor fi elaborate modele standard de achiziŃii.

Sursa: AFIR

