FISA SURSA DE FINANTARE nr.21 din 15.04.2014
Nr.
Crt
1
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Specificatii
Denumire sursa de
finantare (program,
domeniu, operatiune)
Obiective
generale/specifice ale
sursei de finantare

PNDR Masura 121- „Modernizarea exploataţiilor agricole”

Obiectiv general: Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr‐o
utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi
îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.
Obiective specifice:
1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi,
diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii
producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum și
producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme
asociative în vederea incurajării fenomenului de asociere.
Obiective operaţionale:
Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și

de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau
modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a
utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de
plantaţii etc.
3

Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt
fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice,
care practică în principal activităţi agricole – activitate principală
conform Certificatului de Înregistrare eliberat de ORC– a căror
exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau

1

mai mare de 2 UDE1, și care este înregistrată în Registrul unic de
identificare / Registrul agricol.

Astfel, categoriile de beneficiari eligibili sunt:
 Persoana fizică2;
 Persoana fizică autorizată
 Întreprinderi individuale
 Întreprinderi familiale
 Societate în nume colectiv – SNC
 Societate în comandită simplă – SCS
 Societate pe acţiuni – SA
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 Societate cu răspundere limitată – SRL
 Societate comercială cu capital privat
 Societate agricolă
 Societate cooperativă agricolă- doar cu condiţia să aibă statutul
de fermier, respectiv să fie înregistrată la APIA și/sau ANSVSA,

iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor
membri;
 Cooperativă agricolă- doar cu condiţia să aibă statutul de

fermier, respectiv să fie înregistrată la APIA și/sau ANSVSA, iar
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această
măsură Exploataţiile agricole de subzistenţă.
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Buget sursa de
fianantare

Contribuţia publică aferentă acestei sesiuni este de 115.000.000 Euro,
constituită astfel:
 contribuţia Guvernului României – 5%;
 contribuţia Uniunii Europene – 95%.
În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se
va face distinct pentru:

1

Unitate de dimensiune economica- 1 unitate = 1.200 EUR
Dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate/ intreprindere individuala) în termen de 30 zile lucratoare de
la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finanţare.
2

2

o Sectorul vegetal: 50 milioane Euro, din care:
 Achizi ii de utilaje ‐ 40 milioane Euro;
 Proiecte cu construc ii montaj: 10 milioane Euro.
o Sectorul zootehnic: 50 milioane Euro, din care:
 Achizi ii de utilaje ‐ 10 milioane Euro;
 Proiecte cu construc ii montaj: 40 milioane Euro.
Îndeplinirea standardelor pentru sectorul zootehnic: 15 milioane Euro,
pentru implementarea standardelor pentru lapte crud. În cazul în care
alocarea separată destinată proiectelor care vizează unul din sectoare nu
se va consuma, aceasta va fi utilizată pentru finan area proiectelor care

vizează alte tipuri de investi ii, conform aprobării M.A.D.R.

5

3

Tipuri de activitati
eligibile

1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru
producţia agricolă3 la nivel de fermă, incluzând investiţiile

Nu vor fi eligibile spa iile care deservesc activitatea generală a exploataţiei: birouri pentru personalul administrativ, săli de

şedinţe, săli de protocol, bucătărie și sala de mese, spaţii de cazare, etc.
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pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru
protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne
sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri

identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau
Memoriul Justificativ;
3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru
producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru
producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de
prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul
asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;
4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor

termice și a instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în

vederea respectării condiţiilor de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing4 de tractoare noi,
combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și

Pentru respectarea condi iilor de igienă/ sanitar‐veterinare şi a fluxului tehnologic, sunt eligibile spaţiile destinate personalului
de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiştrilor, a şefului de fermă,
spaţiu pentru servirea mesei etc.
4

Leasing‐ul este eligibil doar dacă rezultă transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului în perioada de

implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată.
5
Mijloacele de transport specializate reprezintă autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont propriu al materiei
prime şi/sau al producţiei obţinute şi care sunt prevăzute în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ
6
Numai dacă 50% din materia primă este produsă în ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din Anexa I la
Tratatul de Instituire a CE, iar agricultura reprezintă și rămâne activitatea de bază.
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accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca

necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de
transport specializate5, necesare activităţii de producţie,
identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau
Memoriul Justificativ;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul
ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt
incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de
viţă‐de‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea
plantaţiilor pentru struguri de masă;

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti,
alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din

surse regenerabile în cadrul fermei;
11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu
de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul
producerii de energie regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul
Naţional Apicol;
13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul
fermei6, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora,
inclusiv depozitare, răcire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru
arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru
eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în
5

legislaţia naţională, achiziţionarea de patente și licenţe (maxim

8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul
prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu
prevede realizarea construcţiilor);
15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura
ecologică;
16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele
comunitare.
Obs: Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare
nou introduse‐ se acordă punctaj la acest criteriu de selec ie numai
pentru implementarea următorului standard:
- îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică numai
pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolite);
6

Valoare grant per
proiect

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121
este de 5.000 de Euro, această sumă reprezentând valoarea totală
eligibilă a proiectului.

I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea și
utilizarea energiei regenerabile și nu sunt forme asociative:
1. Sectorul Vegetal:

o proiecte cu construc ii montaj, valoarea maximă
eligibilă este de 1.000.000 Euro
6

o proiecte

privind

achizi ia

de

utilaje

și

echipamente, valoarea maximă eligibilă este de
700.000 Euro
2. Pentru Sectorul Zootehnic:

o proiecte cu construc ii montaj, valoarea maximă
eligibila este de 2.000.000 Euro
o proiecte

privind

achizi ia

de

utilaje

și

echipamente, valoarea maximă eligibilă este de
1.000.000 Euro
3. Pentru proiectele care includ investitii pentru
introducerea standardului lapte crud, valorea
maxima eligibila este de 2.000.000 Euro

II. Pentru proiectele care includ și investiţii pentru producerea și
utilizarea energiei regenerabile:
1. Sectorul Vegetal:

o proiecte cu construc ii montaj, valoarea maximă
eligibilă este de 1.000.000 Euro
o proiecte

privind

achizi ia

de

utilaje

și

echipamente, valoarea maximă eligibilă este de
700.000 Euro
2. Pentru Sectorul Zootehnic:
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o proiecte cu construc ii montaj, valoarea maximă
eligibila este de 2.000.000 Euro
o proiecte

privind

achizi ia

de

utilaje

și

echipamente, valoarea maximă eligibilă este de
1.000.000 Euro
3. Pentru proiectele care includ investitii pentru
introducerea standardului lapte crud, valorea
maxima eligibila este de 2.000.000 Euro
III. Pentru forma asociativă, valoarea maximă eligibilă va fi de
4.000.000 Euro
7

Valoare cofinantare
I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea și
utilizarea energiei regenerabile și nu sunt forme asociative:
1. Sectorul Vegetal:
o proiecte

cu

construc ii

montaj,

ponderea

sprijinului nerambursabil va fi de 40%
o proiecte

privind

achizi ia

de

echipamente,
ponderea
nerambursabil va fi de 40%
2. Pentru Sectorul Zootehnic:
o proiecte

cu

construc ii

montaj,

utilaje

și

sprijinului

ponderea

8

sprijinului nerambursabil va fi de 40%
o proiecte

privind

achizi ia

de

utilaje

și

echipamente, ponderea sprijinului nerambursabil
va fi de 40%
3. Pentru proiectele care includ investitii pentru
introducerea standardului lapte crud, ponderea
sprijinului nerambursabil va fi de 40%.
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
o 10% ‐ pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta
sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare;

o 10% ‐ pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele
montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în
arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000

o 10% ‐ pentru investi iile având drept scop implementarea noilor
provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: „Îmbunătăţirea
eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”,

„Instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploata ii
agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”.
Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect
destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operatiuni.

II. Pentru proiectele care includ și investiţii pentru producerea și
utilizarea energiei regenerabile:
1. Sectorul Vegetal:
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o proiecte

cu

construc ii

montaj,

ponderea

sprijinului nerambursabil va fi de 40%
o proiecte

privind

achizi ia

de

echipamente,
ponderea
nerambursabil va fi de 40%
2. Pentru Sectorul Zootehnic:
o proiecte

cu

construc ii

utilaje

și

sprijinului

montaj,

ponderea

sprijinului nerambursabil va fi de 40%
o proiecte

privind

achizi ia

de

utilaje

și

echipamente, ponderea sprijinului nerambursabil
va fi de 40%
3. Pentru proiectele care includ investitii pentru
introducerea standardului lapte crud, ponderea
sprijinului nerambursabil va fi de 40%.
III. Pentru forma asociativă, ponderea sprijinului nerambursabil
va fi de 40%.
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Data limita depunere
propunere proiect
Contine schema
ajutor de stat?
Alte comentarii

Lansare estimata: 20 Mai 2014
NU
Sectoare prioritare:
Sectorul vegetal: (i) legume; (ii) pepiniere și plantaţii de pomi şi arbuşti
fructiferi, căpşunării; (iii) culturi de câmp; (iv) pepiniere și plantaţiile
de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei
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plantaţiilor de viţă de vie) și struguri de masă;
Sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine; (ii) porcine; (iii) ovine și
caprine. (iv) păsări.

Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii, iii şi iv, care au
investiţii în sisteme de irigaţii, vor primi punctaj suplimentar pentru
acest criteriu de selecţie.
Pentru aceste sectoare prioritare, punctarea se va realiza diferenţiat între
categorii de producţie în cadrul aceleiaşi specii.
ATENŢIE! Daca proiectul vizează două sau mai multe sectoare
prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere
valorică mai mare în cadrul proiectului.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în
producerea și utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un
punctaj suplimentar.
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Aprobare (DA sau
NU)
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