SUBMASURA 4.1 – Investitii in exploatatii agricole
Prin intermediul PNDR 2014-2020, submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole, se poate obtine sprijin
nerambursabil de 30-90% din totalul costurilor eligibile pentru infiintarea, dezvoltarea sau modernizarea
exploatatiilor agricole (sector vegetal si sector zootehnic) de pe intreg teritoriu tarii.
Pentru accesarea acestei masuri trebuie indeplinite toate conditiile de eligibilitate prevazute conform Ghidului
solicitantului.
Criterii de eligibilitate
Beneficiarii eligibili sunt fermierii (persoane fizice autorizate, persoane juridice, cooperative agricole sau grup
de producatori) care desfasoara o activitate agricola pe teritoriu tarii, astfel:
 persoane fizice constituite conform OUG 44/2008 (P.F.A ,I.I ,I.F) ,
 persoane juridica constituite conform LG 31/1990( S.C.S, S.N.C, S.A, S.C.A, S.R.L,)
 persoane juridice constituite conform LG 15/1990: societate comerciala cu capital privat,
 persoana juridica constituita in baza Lg 45/2009:statiuni de cercetare in domeniul agricol,
 persoana juridica constituita cf LG 1/2005:Societate cooperativa agricola,
 persoana juridica constituita cf LG566/2004:Cooperative agricole ,
 persoana juridica constituita cf LG37/2005 :Grup de producatori,
Beneficiarii eligibili nu trebuie sa inregistreze datorii restante fiscale si sociale la bugetul de stat sau bugetele
locale si sa nu aiba fapte inscrise in cazierul juridic.
Rezultatul din exploatare al ultimului an fiscal incheiat va fi pozitiv sau cel putin zero, in cazul exploatatiilor
agricole cu activitate.
Solicitanții ai căror asociați/ acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot
solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub‐măsuri, pentru același tip de
investiție.
Societatea trebuie sa fie inregistrata la Registru Agricol si APIA, avand atribuit cod de exploatatie la data
depunerii proiectului;
Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului /constructiei pe care se va
realiza investitia;
 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO
(valoarea producţiei standard);
Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură.
 infiintarea fermelor de animale si pasari este eligibila conform Ghidului Solicitantului.
 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției.
angajamentul privind cofinantarea trebuie sa fie asumat la depunerea proiectului, urmand ca la data semnarii
contractului sa se prezinte dovada : extras cont (50% din suma vor fi blocate pe parcursul implementarii
proiectului) sau / si contract credit.
 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnicoeconomice.
-se va demonstra in documentatia depusa respectarea indicatorilor economici solicitati.
 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate
avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1
 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative
din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
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 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de
4 ori valoarea sprijinului solicitat (In cazul unei firme nou-infiintate, nu e cazul)
Valoarea sprijinului nerambursabil:
I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO:
Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
 în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro
pentru fermele mici;
 în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul
vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro
pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele
mici din sectorul zootehnic;
 în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate - maximum 2.000.000 euro,
respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata
maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la
250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:
Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare
(așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani
anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
Proiectelor integrate;
Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică)
din R(UE) nr. 1305/2013;
Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice,
menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
II.În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO:
Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:
 în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;
 în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul
vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul
zootehnic;
 în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate - maximum 2.000.000 euro;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata
maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 50% în cazul:
proiecte integrate;
Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri natural și cu alte constrângeri specifice, menționate
la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.
III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși
maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata
maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:
 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare
(așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani
anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
 Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de
producători) și a proiectelor integrate;
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Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică)
din R(UE) nr. 1305/2013;
Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice,
menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Cheltuieli eligibile:
a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității
productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
b) Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, în cadrul unui lanț alimentar;
c) Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului
respectiv;
d) Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și
semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat;
e) Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte plantații perene (cu condiția ca
materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a
celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):
 Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de
sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de
irigatii la nivelul exploatatiilor;
 Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare,
sisteme de sustinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie,
sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
 Contribuția în natură în cazul înființării/înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă cu
respectarea art 69 din R nr. 1303/2013.
f) Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate
cu art 17(5) și investiții determinate de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor
agricole conform art. 17 (6);
g) Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Cheltuieli neeligibile:
a. Achiziţia de clădiri;
b. Construcția și modernizarea locuinței;
c. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora
din urmă;
d. Cheltuielile pentru culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;
e. Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole.
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