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ANUNT, IMPORTANT I!!!
Prin prezenta va aducem la cuno~tinta ca Agentia pentru Finantare Investitiilor Rurale (AFIR)
a anuntat lansarea in perioada13 februarie - 12 noiembrie 2017 a primei sesiuni din 2017 de depunere
a cererilor de finantare pentru SUBMAsURILE 4.2, 4.2a ~i 6.1, cu aria de aplicabilitrate pe teritoriul
I.T.1, din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 (PNDR 2020), respectiv:

SUBMAsURA 4.2:
SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN PRELUCRAREAI
COMERCIALIZAREA ~I I SAU DEZVOL TAREA DE PROD USE AGRICOLE
- Scopul investitiei:
- sprijinirea intreprinderilor care realizeaza invest!!ll corporale ~i
necorporale pentru procesarea ~i marketingul produselor agricole cuprinse
in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu excep!ia
produselor p~scare~ti.
- Obiective:
- infiin!area ~il sau modernizarea unita!ilor de procesare ~i comercializare;
- introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse ~i
procese;
- aplicarea masurilor de protec!ia mediului inclusiv scaderea consumului de
energie ~i a emisiilor GES ;
- promovarea investitiilor pentru producerea ~i utilizarea energiei din surse
regenerabile;
<or
- crqterea numarului de locuri de mundL
- Beneficiarii:
- intreprinderile definite conform legisla!iei na!ionale in vigoare;
- cooperativele, grupurile de producatori constituite in baza legislatiei
nationa'le in vigoare,
- Sprijinul nerambursabil va fi de:
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri ~l grupun de
pfoducatoril cooperati ve .
- 40°70 pentru alte intreprinderi
nu va depa~i:
.
- 1.000.000 Eurol proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu
presupun investitii care conduc la un Ian! alimentar integrat;
- 1.500.000 Eurol proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele
care nu presupun investi!ii care conduc la un lant alimentar integrat;
- 2.500.000 Eurol proiect pentru investi!iile care conduc la un lant
alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum ~i pentru
forme asociative (cooperative ~i grupuri de producatori) in cazul
proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar
integrat.
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SUBMA.SURA 4.2a
INVESTITII iN PROCESAREA I · MARKETINGUL
PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL
- Scopul investitiei:
- este acorda pentru investItn corporale ~i necorporale in cadrul
lntreprinderilor de prelucrare ~i comercializare a fructelor ~l
marketingul produselor din fructe.
- Obiective:
- modernizarea ~i crearea de unitati de procesare;
- introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse ~ i procese
tehnologice;
- cre~terea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
- 1mbunatatirea controlului intern al calitatii;
- cre~terea numarului de locuri de munca;
- scaderea consumului de energie ~i a emisiilor de GES.
- Beneficiarii:
- intreprinderile micro, mici , mijlocii ~i mari, definite conform legislatiei
nationale in vigoare;
- cooperativyle ~i grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale
~i necorporale pentru procesarea ~i marketingul produselor agricole
cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene
(TFUE), cu exceptia produselor pescare~ti .
- Sprijinul nerambursabil:
-intreprinderi micro ~i mici - intensitateasprijinului este de 50% din
totalul cheltuielilor eligibile, lara a depa~i':
- 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investi!ii care
acopera tot lantul alimentar;
- 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul
ali mentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare ~i
comercializare );
- intreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul
cheltuielilor eligibile, Tara a depa~i:
-' 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii
care conduc la un Ian! alimentar integrat;
- 1.100.000 euro pentru investitii1e care conduc total un lant
alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, pro cesare
~i comercializare).
-intreprinderi mari_- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul
cheltuielilor eligibile, lara a depa~i:
- 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii
care conduc la un lant alimentar integrat;
- 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lant
alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare
~i comercializare).
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- SUBMAsURA 6.1 - SPRIJIN PENTRU INST ALAREA TINERILOR FERMIERI .
- Scopul investitiei:
- sprijinirea stabilirii pentru prima data a tinerilor fermieri ca
~efil conducatori unici ai unei exploata!ii agricole ... ,.
- Obiective:
- cre~terea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data 0
activitate agricola ca ~efi/conducatori de exploatatie, fiind incuraja!i sa
devina competitivi, sa se aSOCleze, sa participe la lanturile
alimentare integrate;
- imbunatatirea managementului, cre~terea competitivitatii sectorului agricol
~i sprijinirea procesului de modemizare ~i conformitate cu cerintele pentru
proteqia mediului , igiena ~i bunastarea animalelor ~i siguranta la locul de
munca;
- crearea posibilita!ii tinerilor fermieri reziden!i, cu un minim de cuno~tinte
de baza, in vederea instalarii ca ~efil conducatori ai exploata!iei agricole;
- incurajarea tinerilor ~i a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul
rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei na!ionale in general.
- Beneficiarii:
- tinerii fermieri in conformitate cu defini!ia prevazuta la art. 2 din R(UE)
nr. 1305/20 13, care se instaleaza ca unic ~ef al exploatatiei agricole;
- persoanele juridice in care un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE)
nr. 1305 /2013 care se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri ~i care
exercita un control efectiv pe term en lung in ceea ce prive~te deciziile
referitoare la gestionare, beneficii ~i riscuri ~nanciare in cadrul exploata!iei
respective.
Sprijinul nerambursabil de maximum 50.000 Euro:

- va fi acordat sub forma de prima in doua tran~e, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finan!are;
- 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea
deciziei de finan!are;
Acest proces trebuie sa fie inceput ~i sa fie in curs de desIa~urare la
momentul depunerii Cererii de Finan!are pentru accesarea sprijinului acordat
prin int~rmediul acestei submasuri.
~
..INSTALAREA . TANARULUI FERMIER SE DESFA~OARA IN
URMATOARELE ETAPE:
Etapa I: Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la
Oficiul Registrului Comer!ului ca microintreprindere lintreprindere mica, avand
pefitru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de
luni i'naintea depunerii Cererii de Finantare (intre timp, fermierul pregate~te
Planul de Afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizi!ioneaza bunuri
pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA ~i Isau Registrul
Exploatatiei de la ANSVSA IDSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea
economica prin care solicita sprijin, se face in acela~i termen de maximum 24 de
luni. Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de
Finantare pentru aceasta submasura.
Etapa II: Depunerea ~i inregistrarea Cererii de Finantare insotita de
Planul de Afaceri ~i documentele obligatorii (documentele justificative legate de
baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de Finan!are),
pre cum ~i documentele anexa;
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o implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel
mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
o inaintea solicitarii celei de-a doua tran~e de plata, beneficiarul face
dovada cre~terii performantelor economice ale exploatattei, prin comercializarea
produc!iei proprii in pro cent de minimum 20% din valoarea primei tran~e de
plata.
Etapa III: Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la
momentul implementarii corecte a Planului de Afaceri (adica la acordarea celei
de-a doua tran~e de plata).
o solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum
18 luni de la data incheierii instaHirii.
Prin urmare, tinerii care solicita finantare prin intermediul
microintreprinderiil intreprinderii mici infiinlate cu mai mult de 24 de luni
inaintea depunerii Cererii de Finan!are, sunt eligibili cu conditia sa nu fi inscris
niciodata 0 exploatatie agricola la APIA ~il sau Registrul Exploatatiei de la
ANSVSAI DSVSA ~i sa nu fi avut niciodata inregistrat un cod CAEN cu profil
agricol, dedit in intervalul de maximum 24 de luni, inaintea depunerii Cererii de
Finan!are, in care este obligatorie inregistrarea codului CAEN agricol ~i
inscrierea exploatatiei agricole la APIA ~il sau Registrul Exploatatiei de la
ANSVSAI DSVSA.
Detalii suplimentare se pot obtine de la sediul u.A.T. Comuna I.e. Bratianu sau la telefon
0240-573.134 - persona de contact Valean Gea w."-.:. ~
.. - Administrator Pui?Jic·.
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