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Obiective 
Sprijin pentru realizeazarea de investiții corporale și necorporale pentru procesarea 

fructelor şi marketingul produselor din fructe.  

Acțiuni / 

operațiuni 

eligibile  

• Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul 

pomicol pentru:  

o înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă 

provenită din sectorul pomicol menționată în  Anexa I de la TFUE ; 

o înființarea, Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, 

depozitare, condiționare, sortare și ambalare; 

• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea 

energetică a biomasei,  geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în 

cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru 

consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; 

• Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în 

cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului ;  

• Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții  care contribuie la 
reducerea emisiilor de GES, necesare pentru desfășurarea activității proprii eligibile prin 

submăsură. 

• Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind 
marketingul produselor, precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o 

componentă secundară a proiectului; 

• Investiții în active necorporale pentru:   

o organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 

o achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea 

implementării proiectului; 

o achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică 

a proiectului. 

Ajutor financiar 

nerambursabil 

Intensitatea sprijinului: 

▪ 50% pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, forme asociative; 

▪ 40% pentru întreprinderi mari 

▪ 70% pentru investiții colective. 

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

Valoare maximă AFN (euro) 

Microîntreprinderi, 

Întreprinderi mici 

Întreprinderi mijlocii 

Forme asociative 

Întreprinderi mari 

Forme asociative 

800.000 1.100.000 1.500.000 
 

Perioada de 

implementare 

▪ Maxim 24 luni pentru proiectele cu achiziție simplă. 

▪ Maxim 36 luni pentru proiectele cu construcții. 

Solicitanți 

eligibili 

▪ Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari): PFA, II, IF, SRL, 

SNC, SCS, SA, SCA. 

▪ Cooperative agricole, Grupuri și organizații de producători cu condiţia ca investiţiile 

realizate să deservească interesele propriilor membri. 
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Criterii de 

eligibilitate 

▪ Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic Zonal (PUZ); 

▪ Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare; 

▪ Investiția trebuie facută doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa  din 

Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpșunilor și a 

speciilor  cultivate în  sere și solarii. 

▪ Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de 

siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la 

alte acte legislative). 

▪ Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de  
evaluare a impactului preconizat asupra mediului prin prezentarea deciziei etapei de 
încadrare inițială; 

▪ Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în 
Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I. Ȋn ceea ce priveşte IF 

combinat cu grant sunt eligibile exclusiv investiţiile în scopul obținerii de produse Anexa I; 

▪ În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta 

avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.  

Cheltuieli 

eligibile 

• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează 

materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv 

pentru producerea bauturilor alcoolice; ȋn cazul grantului necombinat cu IF, rezultatul 

procesării poate fi și un produs non Anexa I la TFUE. 

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 

transport specializate în scopul colectarii materiei prime; 

• Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul 

comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte; 

• Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică, 

sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor in unitatea proprie, 

precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES; 

• Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile 
standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor 

agro-alimentare; 

• Cheltuieli cu activități de marketing; 

• Cheltuieli aferente comercializării produselor; 

• Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale. 

Cheltuieli 

neeligibile 

▪ Cheltuielile generate de producția de biocombustibili și peleți; 

▪ Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri, cu excepția cazului în care sprijinul este acordat 

exclusiv prin instrument financiar.   
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