Submăsura 4.1a – INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢIILE POMICOLE
Vor fi sprijinite financiar investiţiile pentru:
- creșterea competitivității, diversificarea producției, creşterea calității produselor obținute și îmbunătățirea
performanței exploatațiilor pomicole;
- creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării
directe a produselor obţinute;
- dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
BENEFICIARI eligibili:
• FERMIERI – cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
• FORME ASOCIATIVE care activează în sectorul pomicol – grupuri de producători și cooperative – cu
condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
CONDIȚII eligibilitate:
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
2. Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției.
3. Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și
europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului;
4. Trebuie demonstrată viabilitatea economică a investiției prin documentația tehnico-economică;.
5. Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa II la Fisa
Măsurii (disponibilă pe site) și trebuie să respecte zonarea speciilor din respectiva Anexă.
6. Solicitantul trebuie să utilizeze material fructifer din categoria biologică certificată.
7. În cazul pepinierelor, materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificată.
8. Investiția trebuie să respecte dimensiunile economice viabile. DIMENSIUNEA MINIMĂ va fi de:
a. 12.000 euro SO pentru investiţii simple (nu presupun reconversie/ înfiinţare plantaţii
pomicole şi în cazul producerii de material de înmulțire și de plantare fructifer);
b. 8.000 euro SO în cazul investiţiilor care presupun reconversie/ înfiinţare plantaţii pomicole;
9. În cazul înființării de plantații pomicole și reconversiei, suprafața înființată/ replantată trebuie să
fie echivalentă cu minim 3.000 euro SO, în cazul culturii de căpşuni în câmp şi în spații protejate de
minim 7.000 euro SO, iar în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer
de minim 6.000 euro SO.
10. Investițiile în procesare la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în modernizarea/
dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale,
conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de
sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, echipamente de
irigatii la nivelul exploatatiilor;
Infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere,
pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie;
Infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv
costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase
antigrindina etc.;
Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de
procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile.
Produsele depozitate, conditionate, ambalate trebuie sa provina majoritar din exploatatia proprie.
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Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului
respectiv. Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul
comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv:
 Autocisterne
 Autoizoterme
 Rulote si autorulote alimentare
Amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing
(autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol,
Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, etichetarea ‐ crearea
conceptului);
Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse si etichetarea ‐ crearea
conceptului se va face in limita a 5000 de euro.
Imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare;
Completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);
Procentul de puieti inlocuiti va fi prevazut in proiectul de plantare (infiintare si/sau reconversie) avizat de un
institut pomicol sau de o statiune pomicola din zona, insa nu poate depasi 5%.
Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in
conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.
Se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% pana la maximum 90%, astfel:
1. Ferme mici, medii si obtinere de material de inmultire si material de plantare fructifer
Ferme mici 8.000‐11.999 SO Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a
depasi:

100.000 euro pentru achizitii simple;

300.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.)

450.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei
agricole (productie, procesare, comercializare)
Ferme medii 12.000‐250.000 SO
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.)

900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei
agricole (productie, procesare, comercializare)
Obtinere
material
de
inmultire si
material
de
plantare
fructifer
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).
2. Ferme mari > 250.000 SO
Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

250.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);

1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei
agricole* (productie, procesare, comercializare).
3. Forme asociative
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

350.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

600.000 euro pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer;
In acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obtinerii de material de inmultire si/sau material de
plantare fructifer.

750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie);

1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei
agricole* (productie, procesare, comercializare).
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