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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Tranziție PNS 2021 – 2027)
Sub-măsura 4.1a Investiții în exploatații pomicole

Scopul
submăsurii:

Solicitanți
eligibili

Operațiuni /
Activități
eligibile:

Operațiuni /
Activități
neeligibile:

▪

creșterea competitivității, diversificarea producției, creşterea calității produselor obținute și
îmbunătățirea performanței generale a 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;

▪

eficientizarea costurilor de producţie și protejarea mediului prin promovarea producerii şi
utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, reducerea consumului de energie,
promovarea utilizării perdelelor naturale de protecție și a agriculturii de precizie etc.

▪ Fermieri - PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA, SCA, Societate agricola
▪ Organizații și grupuri de producători și cooperative (societăți cooperative agricole și
cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol și deservesc interesele membrilor.
▪

Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia
plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole;

▪

Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor
ocupate de material săditor;

▪

Inființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea
comercializării (precum magazinelela poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi
comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a
proiectului;

▪

Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei
(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca
şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii sprijinit prin grant, iar energia
obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

▪

Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea
biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât
din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de
investiţii sprijinit prin grant, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

▪

Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

▪

Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate
cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24
luni de la momentul instalării;

▪

Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

▪

Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și
plantarea acestora din urmă;

▪

Achiziţia de clădiri, cu excepția cazului în care sprijinul este acordat prin instrument financiar;

▪

Obtinerea de bauturi alcoolice.
TOTAL ALOCAT:
Înființare / extindere + condiționare și marketing (componentă
secundară):
Condiționare și procesare (componentă secundară):
Utilaje recoltare (modernizare):

Alocare
financiară

122,70 mil €
70,70 mil €
32,00 mil €
20,00 mil €

.

Zone
eligibile/

▪ Sunt eligibile doar investitiile realizate in UAT-urile prezente in Anexa din Cadrul
National de Implementare (Anexa 7 la ghid) si trebuie sa respecte zonarea speciilor
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Specii
eligibile

(exceptie pepinierele, plantațiile de goji și dud și culturile în sere și solarii (inclusiv tunele joase
și macrotunele), acestea pot fi realizate pe intreg teritoriul national).
▪ Sunt eligibile proiectele implementate in UAT-urile care au nota de favorabilitate naturala ≥ 2,00
sau cele care au nota de favorabilitate potentata ≥ 2,00

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) nu poate fi mai mare de:

Proiecte pentru achiziții simple

Valoare maximă AFN (€)
Ferme
Ferme
Ferme
mici
medii
mari
100.000
200.000
300.000

Proiecte pentru proiecte complexe

450.000

Tip proiect

1.500.000

2.000.000

▪

Intensitatea finanțării - 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de ferme
(mici, medii și mari) și formele asociative.

▪

Intensitatea sprijinului poate ajunge până la 70% în cazul fermelor mici, medii si pentru
proiectele ce vizeaza obtinerea de material de plantare fructifer, pentru:

Ajutor
financiar
nerambursabi
l

▪

Investiţii realizate de tinerii fermieri (tanar cu vârsta de pana la 40 de ani inclusiv la data
depunerii cererii de finanţare, detine calificare in domeniul proiectului si s-a instalat ca sef
al unei exploatatii agricole in ultimii 5 ani anteriori solicitarii sprijinului);

▪

Investiții de Agromediu și Agricultură ecologică (doar daca investitia este destinata exclusiv
sistemului de cultura ecologic);

▪

Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice.

▪

Pentru fermele mari intensitatea este de 50%;

▪

Intensitatea sprijinului poate ajunge până la 70% în cazul fermelor mici, medii si pentru
proiectele ce vizeaza obtinerea de material de plantare fructifer, pentru:
▪ Investiţii colective;
▪ Investiții de Agromediu și Agricultură ecologică (doar daca investitia este destinata exclusiv
sistemului de cultura ecologic);
▪ Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice

*Nota: In cazul formelor asociative, cresterile de intensitate prevazute mai sus se aplica si pentru
activitatile de procesare si comercializare daca aceste entitati realizeaza astfel de investitii pentru membrii
lor fermieri, iar investițiile sunt amplasate în cadrul exploatației/ exploatațiilor unuia/ unora dintre
membri.

Perioada de
implementare

▪ Maxim 24 luni pentru proiectele cu achiziție simplă;
▪ Maxim 36 luni pentru proiectele cu construcții.

Criterii de
eligibilitate
(extras)

Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile viabile, astfel:
▪ In cazul investitiilor care presupun reconversie / infiintare plantatii pomicole / producerea de
material de înmulțire/ material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei
agricole trebuie sa fie de min. 4.000 SO;
▪ In cazul investitiilor de achiziții simple, dimensiunea suprafetelor pomicole detinute
trebuie sa fie de min. 4.000 SO;
▪ In cazul solicitantilor care desfasoara pentru prima data o activitate agricola
(solicitantul este inscris cu exploatatia agricola la APIA/ANSVSA de mai putin de 12 luni),
dimensiunea economica a exploatatiei va fi cea rezultata in urma investitiei;
▪ În cazul înființării și/sau reconversiei, solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer
din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
▪ Indiferent de tipul investitiei (modernizare sau infiintare), toti solicitantii se vor inscrie la APIA cu
terenul agricol din cadrul exploatatiei, inainte de depunerea cererii de finantare
▪ În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer din
categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
▪ Suprafața înființată/replantată prin proiect trebuie să fie 3.000 SO (aprox. 0,9 – 1,1 ha)
pentru toate sisteme de cultură inclusiv pepiniere.
▪ Investiţiile în obținerea de energie electrică din biomasă trebuie să demonstreze
utilizarea unui procent minim de energie termică de 10%;
2/3

Birou Oradea

Birou Arad

Birou Tirgu Mures

Birou Cluj Napoca

Birou Bacau

Birou Slatina

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7
Tel: 0733 107 344
oradea@romactiv.ro

Bd Decebal, Nr 2, Et 2
Tel: 0731 315 365
arad@romactiv.ro

Str Marasti, Nr 16, Et 3
Tel: 0748 231 254
mures@romactiv.ro

Str Cosașilor, Nr 3-7, Et 2
Tel: 0731 315 354
cluj@romactiv.ro

Str G. Bacovia, Nr 43
Tel: 0733 103 619
bacau@romactiv.ro

Str A.I. Cuza, Nr 9
Tel: 0751 036 227
slatina@romactiv.ro

 office@romactiv.ro www.romactiv.ro

▪ Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investiții în
modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă
secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă (valoarea investitiilor in procesare
este < 50% din valoarea eligibila a proiectului) iar minim 70% din materia primă procesată
trebuie să provină din exploatația proprie și / sau din exploatațiile membrilor (în cazul
formelor asociative);
▪ Investițiile în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii şi în
producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca
acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect ce are ca scop
modernizarea/dezvoltarea fermei (< 50% din valoarea eligibila a proiectului);
1. Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare,
sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și
ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor;
2. Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de
susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie;
3. Înființarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și
material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere,
pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;
4. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare și
ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației.
5 . Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de
piaţă a bunului respectiv;
6. Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în
scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;
7. Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte
activități de marketing (de exemplu: rulote alimentare);

Cheltuieli
eligibile

8. Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole
(creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei
regenerabile la nivelul exploatației);
9. Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, inclusiv realizarea de perdele
naturale de protecție și drumuri de exploatare;
10. Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
11. Conformarea cu standardele UE, în cazul menționat în art. 17 (5), din R. 1305/2013;
12. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de
autor, mărci;
Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile pot include:

Cheltuieli
neeligibile

▪

fondul de rulment in conditiile art 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013;

▪

TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013;

▪

achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite (atunci cand obiectivul principal il
reprezinta achizitia terenului) în condițiile art. 4 (1) din Reg. (UE) nr. 480/2014, respectiv în
limita a 10% din contribuția Programului plătită destinatarului final prin instrumentul financiar;

▪

achizitia de constructii legate direct de activitatea agricola desfasurata;

▪

mijloace de transport marfa necesare pentru desfasurarea activitatii agricole;

▪

în contextul măsurilor exceptionale de gestionare a crizei determinate de pandemia COVID-19,
sprijinul acordat prin instrumentul financiar poate acoperi şi creditele de sine stătătoare pentru
finaţarea fondului de rulment

▪

Cheltuieli cu lucrarile de întreținere a plantațiilor, cu excepția sprijinului acordat pentru
finanțarea fondului de rulment prin instrument financiar;

▪

Adaptarea la standardele UE, ȋn cazul tinerilor fermieri, în cazul sprijinului acordat prin
instrument financiar.

▪

Cheltuielile pentru care organizatiile de producatori au aplicat PO aferent FEGA
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