Fișa măsurii IV.4 - Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
POPAM 2014-2020
Informații generale privind sesiunea de finanțare
Perioada de lansare estimata: mai - iunie 2017
Durata apelului pentru depunerea cererii de finanțare: 60 de zile din momentul lansării
Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere
Intensitatea ajutorului financiar
50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului, contribuția solicitantului fiind în cazul acestei masuri
de minimum 50% din valoarea eligibilă a proiectului;
Care este valoarea maximă a proiectului și pe ce perioadă?
Plafonul maxim pentru valoarea nerambursabila aferenta unui proiect este de 1.000.000 EURO
Cine poate beneficia de sprijinul financiar nerambursabil?
- IMM-urile din domeniul procesării produselor pescărești și de acvacultură, inclusiv start-up-urile
Ce activități sunt finanțate în cadrul acestei măsuri?
- Investiţii în prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care contribuie la economia de energie
sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce priveşte tratamentul deşeurilor.
- Investiţii în prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care îmbunătăţesc siguranţa, igiena,
sănătatea şi condiţiile de muncă.
- Investiţii în prelucrarea capturilor de peşte comercial care nu poate fi destinat consumului uman.
- Investiţii în prelucrarea subproduselor pescăreşti şi de acvacultură care rezultă din activităţile de
prelucrare principale.
- Investiţii în prelucrarea produselor obţinute din acvacultura ecologică, în conformitate cu articolele 6 şi
7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.
- Investiţii în prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care au ca rezultat produse noi sau
îmbunătăţite, procese noi sau îmbunătăţite sau o gestiune şi sisteme de organizare noi sau îmbunătăţite.

-

În cadrul măsurii sunt obligatorii:
activitățile de informare și publicitate;
activitatea de auditare a proiectului.

Criterii generale de eligibilitate (condiții obligatorii de respectat):
- Să nu fie înregistrat în Registrul debitorilor AM-POP cu sume neachitate pentru POP 2007-2013/
POPAM 2014-2020;
- Să nu se afle în situații litigioase cu MADR-AM-POP, până la pronunțarea definitiva și irevocabilă a
instanței de judecata în litigiul dedus judecății;
- Să nu se afle în proces de lichidare, fuziune, reorganizare si faliment;
- Nu înregistrează în anul financiar anterior un bilanț negativ (capitaluri negative) – pentru cazul în care
organizația a avut activitate;
Sunt exceptați solicitanții care:
 sunt înființați în anul depunerii cererii de finanțare;
 cei înființați în anul precedent depunerii cererii de finanțare;
 cei care au avut activitatea suspendată conform legii.
- Să aibă obiect de activitate înregistrat în domeniul prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și
moluștelor;
- Să nu fi comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară conform
Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;
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Cheltuieli eligibile
1. obținerea și amenajarea terenului;
2. asigurarea utilităților necesare;
3. proiectare și asistență tehnică;
4. alte cheltuieli;
5. cheltuieli cu echipa de implementare;
6. cheltuieli pentru probele tehnologice și teste;
7. investiția de bază, inclusiv cheltuieli pentru achiziția de construcții;
8. cheltuieli pentru construirea de noi unități de procesare;
9. cheltuieli pentru extinderea și modernizarea unităților existente;
10. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente pentru procesarea produselor și subproduselor;
11. cheltuieli privind achiziționarea de tehnologii noi și metode de producție inovatoare;
12. cheltuieli privind achiziționarea de mijloace de transport specializate pentru transportul peștelui,
produselor din pește și pentru alte materii prime necesare procesării;
13. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente capabile să îmbunătățească calitatea, siguranța și
trasabilitatea produselor;
14. cheltuieli pentru achizitionarea de camere și/ sau construirea de depozite frigorifice pentru materia primă
și depozitarea produselor și subproduselor din pește, precum și a conservelor și semiconservelor din
pește;
15. cheltuieli privind extinderea și/ sau modernizarea camerelor/ depozitelor frigorifice pentru materia primă
și depozitarea peștelui, produselor și subproduselor din pește, a conservelor și semiconservelor din
pește;
16. cheltuieli privind achiziționarea de instalații și echipamente destinate exclusiv tratării, prelucrării
deșeurilor de produse pescărești și de acvacultură;
17. cheltuieli privind achiziționarea de echipamente care vizează îmbunătățirea siguranței, igienei, sănătății
și condițiilor de muncă;
18. cheltuieli privind realizarea infrastructurii și achiziționarea de echipamente privind prelucrarea
produselor pescărești și de acvacultură, care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul
asupra mediului, inclusiv in ceea ce privește tratamentul deșeurilor; Cheltuieli pentru investiții privind
energia neconvențională (solară și/ sau eoliană) sunt eligibile cu condiția ca energia astfel obținuta să fie
folosită numai pentru activitatea de producție ce face obiectul proiectului.
19. cheltuieli privind achiziționarea de software și sisteme de monitorizare pentru managementul unităților
de procesare;
20. cheltuieli privind primele de asigurare a investițiilor pentru perioada de implementare (execuție) a
proiectului. Contractul de asigurare va prevedea în mod obligatoriu o clauză prin care beneficiarul
asigurării este MADR - DGP – AMPOP.
Totodată sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:
- Cheltuieli cu auditarea proiectului;
- Cheltuieli cu informarea și publicitatea;
- Cheltuieli privind taxele;
- Cheltuieli bancare de deschidere și de administrare a conturilor;
- Cheltuieli cu achiziționarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014.
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