Submasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SCOPUL principal al acestei sub-masuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima data a tinerilor fermieri ca
sefi sau conducatori unici ai unei exploatatii agricole
OBIECTIVELE submasurii 6.1:
 Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi sau
conducatori de exploatatie, fiind incurajati sa devina competitivi, sa se asocieze, sa participe la
lanturile alimentare integrate;
 Imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol si sprijinirea procesului de
modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor si
siguranta la locul de munca;
 Crearea posibilitatii tinerilor fermieri rezidenti, cu un minim de cunostinte de baza, in vederea
instalarii ca sefi sau conducatori ai exploatatiei agricole.
BENEFICIARII:
 Tinerii fermieri in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se
instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole
 Persoanele juridice in care un tânar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instaleaza
impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste
deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in
doua transe, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare
- 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare;
Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor prevazute in planul de
afaceri pentru a facilita tânarului fermier inceperea activitatilor agricole, iar cheltuielile vor fi realizate in acest
scop.
Justificarea sprijinului se realizeaza prin indeplinirea obiectivelor propuse prin Planul de Afaceri.
SOLICITANTI ELIGIBILI:
• Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se
instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
• Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr.1305/2013
se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la
gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.
Exploatatia trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare pentru
accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA
in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri si sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
• Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
• Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol
si/sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;
• Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica;
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Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul Submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, in
functie de forma de organizare sunt:
a. persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: individual si independent,
ca persoana fizica autorizata; ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; ca
intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale;
• asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr.
31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata –
SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria microintreprinderi
sau intreprinderi mici:
A. microintreprinderi – care au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin
active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent in lei;
B. intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau
detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent in lei.
Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic / asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin
aceasta masura. In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru
prin intermediul submasurii 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.
De asemenea, tânarul fermier solicitant al sprijinului de instalare:
• nu trebuie sa detina actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole;
• nu poate combina masuri/submasuri diferite prin intermediul aceluiasi plan de afaceri;
• poate accesa sM 6.2 "Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale" in orice moment
al derularii proiectului, cu conditia ca planurile de afaceri sa fie separate pentru fiecare sub-masura si
sa respecte conditiile de accesare;
• poate accesa alte masuri/ submasuri din PNDR 2014-2020 care presupun investitii in agricultura doar
dupa finalizarea implementarii planului de afaceri, respectiv dupa data platii sprijinului aferent celei
de-a doua transe de plata;
• o exploatatie agricola sau un tânar fermier, NU pot primi sprijin prin aceasta submasura decât o singura
data; NU este permisa preluarea de exploatatii agricole care au primit sprijin prin intermediul masurii
112 „Instalarea tinerilor fermieri” si prin intermediul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri” din PNDR 2014-2020;
Instalarea tânarului fermier este un proces ce se desfasoara in mai multe etape:
Etapa I: Inregistrarea tânarului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere
mica, cu obiect de activitate in domeniul pentru care solicita sprijin in cadrul submasurii 6.1, cu maximum 24
de luni inaintea depunerii cererii de finantare (intre timp, fermierul pregateste planul de afaceri, organizeaza
activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.).
Etapa II: Depunererea si inregistrarea Cererii de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele
obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii
cererii de finantare), precum si documentele anexa;
• implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de
acordare a sprijinului;
• inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor
economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din
valoarea primei transe de plata.
Etapa III: Instalarea tânarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a planului
de afaceri (la acordarea celei de-a doua transe de plata).
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