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Investiţii în agricultură și în ferme de animale
Linia de finantare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.1. - Investiții în exploatații
agricole
Beneficiari:
• fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate
• cooperative, grupuri de producãtori
• dimensiune exploatație agricolă: minim 8.000 SO
Finanțare nerambursabilã: 30-90%
Contribuție proprie: 10-70%
Valoarea maximã a finanțãrii:
2.000.000 Euro/proiect
Cheltuieli eligibile
• Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor din cadrul fermei, destinate activității
productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilitãți
• Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, în cadrul unui lanț scurt de
aprovizionare
• Achiziþionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/utilaje și echipamente noi
• Cheltuieli privind înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte plantații perene
• Achiziționareaa, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv
remorci și semiremorci specilizate

Tineri fermieri
Linia de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală - 6.1. Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri
Beneficiari:
• tineri fermieri cu vârsta de până la 40 de ani
• dimensiune exploatație agricolă la momentul depunerii cererii de finanțare: 12.000 - 50.000 SO
Finanțare nerambursabilă: 100%
Contribuție proprie: Valoarea maximă a finanțării: 50.000 Euro/proiect
Cheltuieli eligibile
• Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă
• Achiziţionarea de animale
• Achiziţionarea de teren agricol
• Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, inclusiv software• Plantare de plante perene, pomi și arbuști fructiferi
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA).
Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru
implementarea în bune condiţii a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi
pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe
toată perioada contractului de finanțare.

Înființarea de întreprinderi neagricole în mediul rural
Linia de finanațare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de
activităţi neagricole în zone rurale
Beneficiari:
• fermieri sau membrii unei gospodării agricole
• micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate
Finanțare nerambursabilă: 100%
Contribuție proprie: Valoarea maximă a finanțării:
70.000 Euro/proiect
Cheltuieli eligibile
• Investiții pentru prestarea de servicii (reparații mașini, servicii medicale, sociale, sanitarveterinare, etc.)
• Investiții pentru activități productive (fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, hârtie și carton;
Fabricarea produselor chimice, farmaceutice; industrie metalurgică, utilaje și echipamente;
fabricarea de produse electrice, electronice; producere de combustibil din biomasă, etc.)
• Investiții pentru agroturism, cum ar fi: servicii de cazare, activități agroturistice
• Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului,

lânii, lemnului, pielii

Dezvoltarea afacerilor neagricole în mediul rural
Linia de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 6.4 - Investiţii în crearea şi
dezvoltarea de activităţi neagricole
Beneficiari:
• micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou-înființate/existente, din spațiul rural
• ferme care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități nonagricole
Finanțare nerambursabilă: 70-90%
Contribuție proprie: 10-30%
Valoarea maximă a finanțării:
200.000 Euro/proiect
Cheltuieli eligibile
• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor pentru producție/servicii
• Achiziţionarea de noi utilaje, instalaţii și echipamente pentru producție/servicii
• Construcția de unități de primire turistică
• Activități de agreement touristic
• Investiții pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile
• Producere combustibil din biomasă în vederea comercializării (ex. fabricarea de peleți)

Investiții in exploatații pomicole
Linia de finantare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.1a - Investiții în exploatații
pomicole
Beneficiari:
•persoanele fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, ale căror exploatații se
situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă
Finanțare nerambursabilã: max. 90%
Contribuție proprie: min.10%
Valoarea finanțãrii:
100.000 - 1.050.000 Euro/proiect
Cheltuieli eligibile
• Reconversia plantațiilor existente/înființarea de plantații pomicole/înființarea de pepiniere
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi
a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile
• Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de
irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/tehnologice
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice
• Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de

marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul
pomicol)
• Cheltuieli aferente marketing‐ului produselor obținute
• Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole
• Imprejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare
• Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare)
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor,
mărci
• Cheltuieli pentru consultanță, proiectare și management

Sprijin pentru industria alimentară
Linia de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală - 4.2. Sprijin pentru investiţii în
procesarea/marketingul produselor agricole
Beneficiari:
• IMM, întreprinderi mari
• cooperative, grupuri de producători
Finanțare nerambursabilă: 40-70%
Contribuție proprie: 30-60%
Valoarea maximă a finanțării:
2.500.000 Euro/proiect
Cheltuieli eligibile
• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare,
condiționare, sortare și ambalare
• Achiziţionareaa, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport
specializate
• Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii, respectarea noilor standarde europene
• Achiziţionarea de echipamente pentru etichetare, ambalare
• Investiţii pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile

Investiţii in procesarea/marketingul produselor din sectorul
pomicol
Linia de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 4.2a - Investiţii în
procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
Beneficiari:
• cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru
procesarea şi marketingul produselor
agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția
produselor pescărești
Finanțare nerambursabilă: max. 50%
Contribuție proprie: min. 50%

Valoarea maximă a finanțării:
1.500.000 Euro/proiect
Cheltuieli eligibile
• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi procesează
materie primă provenită din sectorul pomicol
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport
specializate
• Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu şi/sau eficiență energetică
• Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standard
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe
• Achiziţionarea de software
• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute: înființarea unui site, etichetarea (crearea
conceptului), creare marcă înregistrată/brand
• Cheltuieli pentru consultanță, proiectare și management

Sprijin pentru ferme mici și de familie
Linia de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 6.3. - Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici
Beneficiari:
•fermieri care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de
fermă mică (8.000 - 11.999 SO)
Finanțare nerambursabilă: 100%
Contribuție proprie: Valoarea maximă a finanțării:
15.000 Euro/proiect
Cheltuieli eligibile
• Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă
• Achiziţionarea de teren agricol
• Achiziţionarea de animale
• Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru inclusiv software-ul
aferent

Sprijin pentru transferul fermelor
Linia de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 6.5 - Schema pentru micii fermieri
Beneficiari:
• fermieri care au participat cel puțin un an la schema pentru micii fermieri și se angajează să
transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie
Finanțare nerambursabilă: 100%
Contribuție proprie: -

Valoarea maximă a finanțării:
Echivalentul a 120% din cuantumul annual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din
Pilonul I.
Cheltuieli eligibile
Submăsura are în vedere sprijinirea micilor fermieri care se angajează să transfere definitiv altui
fermier întreaga lor exploatație şi drepturile de plată corespunzătoare

Sprijin pentru împadurire
Linia de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 8.1 - Împădurirea şi crearea de
suprafeţe împădurite
Beneficiari:
• deţinătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele asociative ale acestora
Finanțare nerambursabilă: 100%
Contribuție proprie: Valoarea maximă a finanțării:
Sprijinul acordat în cadrul submăsurii va fi furnizat sub forma unei prime anuale
Cheltuieli eligibile
• Costuri necesare întocmirii proiectului tehnic de împădurire
• Costuri necesare realizării celor două lucrări de îngrijire a arboretelor efectuate după închiderea
stării de masiv
• Costuri legate de lucrările pentru înființarea plantației
• Costuri legate de lucrările de întreținere a plantației pentru o perioadă de maximum 6 ani
• Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor
agricole

Oportunitate de finanțare în sectorul pomicol
Linia de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de
producători în sectorul pomicol
Beneficiari:
• grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor
Finanțare nerambursabilă: 100%
Contribuție proprie: Valoarea maximă a finanțării:
100.000 Euro/an/proiect, pe o perioadă de 5 ani
Cheltuieli eligibile
• Înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol

Subvenții - prime anuale
Linia de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 10. - Plăți directe
Beneficiari:
• fermieri
Finanțare nerambursabilă: 100%
Contribuție proprie: Valoarea maximă a finanțării:
Sprijinul acordat în cadrul submăsurii va fi furnizat sub forma de prime anuale
Cheltuieli eligibile
• Conservarea resurselor genetice animale locale în pericol de abandon
• Plăți compensatorii în zona montană
• Menţinerea practicilor de agricultură ecologică
• Conversia la metodele de agricultură ecologică
• Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
• Plăți pentru zone care se confruntă cu alte constrângeri specific
• Plăți pentru angajamente de silvo-mediu
• Plăţi pentru angajamente de agro-mediu şi climă

Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică pentru comune si sate
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de:
– creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă
uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
– crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de
învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor
profesionale în domeniul agricol.
OBIECTIVELE
– Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite,
care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea
nivelului de trai în zonele rurale;
– Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare
din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;
BENEFICIARII:
– Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

– ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip
after-school);
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și
ONG-uri care sunt NEneratoare de profit și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de
drumuri, apă sau apă uzată);
– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă
uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care
vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
– 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri
care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și
nu va depăși 100.000 euro

Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de protejare a patrimoniului
cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a
așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.
OBIECTIVELE
– Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil
de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
– Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel
la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
– Dezvoltare locală sustenabilă;
BENEFICIARII:
– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
– ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
– Unități de cult conform legislației în vigoare;
– Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu
cultural de utilitate publică, de clasă B;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de
profit dar
– nu va depăși 500.000 euro;
– 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de profit
dar
– nu va depăși 200.000 euro;

