Armonizarea
PNDR 2014-2020
cu
Viziunea Guvernului României pentru dezvoltarea
clasei de mijloc la sate
și
sprijinirea acestui program la nivelul măsurilor de
investiții ale Programului de Dezvoltare Rurală

Viziunea Guvernului României pentru dezvoltarea
clasei de mijloc la sate

Obiective:
I. Un Plan Național de Dezvoltare Rurală mai accesibil micilor fermieri
și micului întreprinzător

II. Schimbarea de generații în agricultură și un nou rol pentru ferma
de familie
III. Asocierea pentru intrarea pe piață
IV. Investiții în mediul rural

I. Un Plan Național de Dezvoltare
Rurală mai accesibil micilor fermieri

Simplificare

SM 6.3
Aspecte cheie
• Plafon minim de
eligibilitate: 8.000 S.O.
• Eligibilitatea elaborării PA
în cadrul grantului;
• Grant de 15 000 de Euro /
fermă, în două tranșe:
• Plata 75% la primirea
deciziei de finanțare și a
doua tranșă condiționată
de: comercializarea
producției proprii în
procent de minim 20% din
valoarea primei tranșe.

Modificare
PNDR

Contribuție PNDR 2014 -2020 prin:
a. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici PNDR

I. Un Plan Național de Dezvoltare
Rurală mai accesibil micilor fermieri
Contribuție PNDR 2014 -2020 prin:
b. Sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri

I. Un Plan Național de Dezvoltare Rurală mai
accesibil micilor fermieri

Contribuție PNDR 2014 -2020 prin:
d. Simplificare administrativă în implementarea proiectelor
Aspecte cheie
Pentru măsurile de investiții agricole 4.1./4.1.a si 4.2./ 4.2.a:

• Eliminarea obligativității ca solicitantul să aducă documentele de la Registrul agricol – se va accesa IACS pentru
fermele vegetale;
• Posibilitatea elaborării unui studiu agricol de către OSPA pentru o determinare mai localizata pentru situațiile
in care studiul actual este la o scara mai mare si nu reda realitatea din teritoriu;

• Verificarea eligibilității, din punct de vedere al dimensiunii economice a exploatațiilor agricole pentru solicitanții
care desfășoară pentru prima dată o activitate agricolă (start-up în agricultură) - pe baza previziunilor din SF,
pentru culturile/animalele previzionate și definirea acestor ca fiind acei solicitanți înscriși în APIA cu exploatația
de mai puțin de 12 luni sau nu au depus nici o cerere de plată la APIA până la depunerea cererii de finanțare;
• Clarificări aduse definiției “data instalarii” pentru tinerii fermieri care beneficiază de intensitate a sprijinului
majorată, în funcție de care se stabilește termenul de 5 ani față de momentul depunerii CF. Termenul se va
calcula începând cu cea mai recentă înregistrare dintre înregistrarea la ORC și înregistrarea exploatației la APIA
pe numele solicitantului, fată de momentul depunerii CF. Elementele verificate: vârsta, formarea profesională
adecvată, controlul efectiv asupra exploatației agricole și termenul maxim de 5 ani față de data instalării.

II. Schimbarea de generații în agricultură și un
nou rol pentru ferma de familie

• Extinderea sprijinului către mai multe categorii de cooperative agricole - toți membrii
cooperativei/GP care au calitatea de fermieri și mai multe categorii de cooperative;
• Revizuirea condiției de menținere a criteriului de selecție – ref. la menţinerea
dimensiunii economice a exploataţiei doar pentru primul an după finalizarea investiţiei
(faţă de cum era prevăzut în sesiunea 2015, respectiv pe întreaga perioadă de
implementare și monitorizare a proiectului);

• Reducerea notei de favorabilitate de la 2,4 la 2,0 pentru investițiile in sectorul pomicol,
aplicabilă pentru toate sub-măsurile care vizează acest sector;
• Flexibilizarea conceptului de ”comercializare” în mod direct, sau prin intermediul a cel
mult un intermediar (comercianți cu amănuntul, deținători de unități turistice,
restaurante).
Modificarea PNDR pentru armonizarea cu programul clasei de mijloc in ceea ce privește
ferma de familie

8 000 -100 000 SO

Situație proiecte selectate la data de 15 aprilie 2016
FEADR 2014-2020

Submăsura
sM4.1
sM4.1a
sM4.2
sM4.3
sM6.1
sM6.2
sM6.3
sM6.4
sM7.2
sM7.6
sM19.1

Număr
proiecte

19
2
5
9
60
7
15
34
14
8
33

Valoare publică
(euro)

5.330.305
986.037
7.258.440
8.802.928
2.590.000
430.000
225.000
5.735.770
15.248.205
2.442.851
476.213

III. Asocierea pentru intrarea pe piață

Grupuri de producători și cooperare pe lanțuri scurte:
Măsura 9.1:
• Se acordă sprijin forfetar, degresiv, în tranșe anuale, pentru maximum cinci ani de la data
recunoașterii grupului de producători acordat în baza unui plan de afaceri. Sprijinul public
nerambursabil de maxim 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma
maximă de 100.000 euro/an;
• Sunt eligibile grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au
fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar
după 1 ianuarie 2014.
Măsura 16.4:
• Sprijin de maximum 100.000 Euro (din care 20% cheltuieli de funcționare) pe baza de
rambursare pentru parteneriate bazate pe un acord de cooperare cu cel puțin un partener
(fermier, microîntreprindere, întreprindere mică, ONG, Consiliu local, unități școlare sau de
alimentație publică) și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își
desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol.
• Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu
excepția cazului în care se aplică normele privind ajutoarele de stat și se impune o limită
inferioară.

Vă mulțumesc pentru atenție!

Andreea Agrigoroaei
Director

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Autoritatea de Management pentru PNDR

I. Un Plan Național de Dezvoltare Rurală mai
accesibil micului întreprinzător

INVESTIȚII NEAGRICOLE ÎN ZONA RURALĂ

Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de
activităţi neagricole în zone rurale”
• Alocare financiară totală (FEADR + BN)
PNDR 2014-2020: 117.772.552 euro

Sub-măsura 6.4. „Investiţii în crearea şi
dezvoltarea de activităţi neagricole”
• Alocare financiară totală (FEADR + BN)
PNDR 2014-2020: 152.573.159 euro
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Domeniile de diversificare
Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, articole de hârtie
și carton; activități de prelucrare a produselor lemnoase; fabricare produse
electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă în vederea
comercializării, etc.;
Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități
tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a
fierului, lânii, lemnului, pielii);
Activități turistice : servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de
agrement și alimentație publică);

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare, reparații mașini, consultanță,
contabilitate, servicii în tehnologia informației, alte servicii destinate
populației din spațiul rural).
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Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone
rurale”

• diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de
microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea
serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
• încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești
tradiționale.
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pe baza unui plan
de afaceri, în două tranșe:
Tranșa I – 70% din totalul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare
Tranșa II – 30% după implementarea Planului de Afaceri, cu condiția
desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau
prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei
tranșe de plată
Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea
majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul
activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de
agroturism.

Sub-măsura 6.4. „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”
Scopul sprijinului acordat prin această sub-măsură este de a stimula
mediul de afaceri din mediul rural, contribuind astfel la creşterea
numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în zonele rurale,
precum şi la dezvoltarea activităţilor non-agricole existente, care să
conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea veniturile populaţiei
rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban.
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și plătite efectiv. Se pot
acorda plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului.
Costuri eligibile specifice:
• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; Achiziţionarea și
costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi; Investiții
intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci.
Sprijin public nerambursabil nu va depăși 200.000 de euro/proiect. Intensitatea sprijinului
public nerambursabil este de:
• 70%.
• 90%, pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale,
sanitar-veterinare și agroturism; pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază
agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.

VII. O nouă misiune pentru Grupurile de
Acțiune Locală

Măsura 19
DEZVOLTAREA LOCALĂ LEADER
Alocare financiară totală (FEADR + BN)
PNDR 2014-2020: 635.960.746 euro
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Ce sunt Grupurile de
Acţiune Locală?
- parteneriate privat–
publice active,
constituite din
reprezentanți ai sectorului
public, sectorului privat
și societății civile.
- Vector de dezvoltare al
comunității rurale și
mici-urbane

Care
este
aria
de
aplicabilitate a strategiilor
de
dezvoltare
locală
(SDL)?
- teritorii cu o populație
cuprinsă între 10.000 –
100.000
de
locuitori,
reprezentate de UAT comune si UAT - orașe
mici cu o populație de
maximum 20.000 de
locuitori.

• Specificul LEADER - abordarea „de jos în sus” reprezintă o modalitate de acțiune ce permite
partenerilor locali să identifice un set coerent de
măsuri adaptate priorităţilor specifice teritoriului şi
să le transpună în strategii de dezvoltare, pentru a
valorifica potenţialul local, autentic al ariei teritoriale.

• Legăturile dintre urban și rural reprezintă un
instrument foarte important pentru dezvoltarea unei
zone, vizând creșterea incluziunii sociale și
reducerea sărăciei.

STRATEGIILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ
• În strategiile elaborate vor fi incluse măsuri care ating
obiectivele SDL, contribuie la obiectivele FEADR și
generează valoare adaugată în teritoriu și/sau impact
economic, social, cultural și natural în teritoriu.
• Strategiile elaborate de GAL-uri şi selectate de
Autoritatea de Management pentru PNDR se
materializează în proiecte implementate în aria de
acoperire teritorială a GAL.
• Proiectele din cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală
sunt proiecte mici, care trebuie să respecte un plafon de
maxim 200.000 euro cofinanțare publică.

Cele mai semnificative oportunități pentru LEADER

•
contribuția la diversificarea activităţilor economice
non-agricole, încurajarea asocierii micilor întreprinzători din
spaţiul LEADER;
•
crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de
dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară
mică, inclusiv broadband și a serviciilor de bază;
•
creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea
migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
•
îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește
grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea
patrimoniului natural și cultural rural;
•
diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor
de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socioeconomică teritorială.

Vă mulțumesc pentru atenție!

Alecsandra Rusu
Șef Serviciu LEADER și Investiții Neagricole
leader@madr.ro

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Autoritatea de Management pentru PNDR

