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Odată cu momentul aderării României la Uniunea Europeană,
dezvoltarea satului românesc va fi sprijinită de Comunitatea Europeană
prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 20072013.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
- un program de dezvoltare a spaţiului rural românesc:
• se adresează nevoilor mediului rural,
• vizează reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socioeconomică a României faţă de celelalte state membre ale Uniunii
Europene,
• îndeplineşte cerinţele de dezvoltare rurală în contextul dezvoltării
durabile

- complementar programelor operaţionale finanţate din fonduri
structurale.
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Implementarea Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013
se va realiza printr-o serie de măsuri
grupate în patru priorităţi:

DEZVOLTARE
RURALĂ
2007-2013

AXA „LEADER”

•

Creşterea competitivităţii sectorului
agricol şi forestier (Axa 1),
• Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a
zonelor rurale (Axa 2),
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele
rurale şi diversificarea economiei rurale
(Axa 3),
• Promovarea iniţiativelor locale de tip
Leader (Axa 4).

Axa 1
Competitiv
itate

Axa 2
Mediu +
Manageme
ntul
terenurilor

Axa 3
Diversifica
re
economică
+ Calitatea
vieţii

Un singur document de programare, finanţare,
monitorizare şi reguli de auditare
UNIC FOND DE DEZVOLTARE RURALĂ
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Asistenţă Tehnică
300 mil. euro

PNDR
total FEADR
8,022 mld. euro

Fondurile totale pe dezvoltare rurală
AXA 1
(8,022 mld. euro) sunt distribuite celor
∼ 45%
patru axe:
3,17 mld. euro
• cea mai mare sumă - peste 3 miliarde
euro - (∼45% din total) este destinată
îmbunătăţirii competitivităţii în sectorul
agricol si silvic,
• 25% pentru managementul terenurilor
agricole şi protecţia mediului,
• iar 27,5% - adică aproape 2 miliarde
euro pentru diversificarea activităţilor
economice.
• circa 2,5% din suma va fi alocata
programului Leader, care va sprijini
proiecte de dezvoltare rurală elaborate
de către comunităţile locale în
parteneriat public-privat.

Transfer
plăţi directe

∼ 20%

500 mil. euro

AXA 2

∼ 25%
1,8 mld. euro

AXA 3

∼ 27,5%
1,97 mld. euro

LEADER
2,5%
188 mil. euro
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Direcţii prioritare de finanţare prin PNDR şi
oportunităţile de investiţii (1)
Axa1 - Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
Obiective Specifice
• Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi prestarea de servicii de consultanţă
către agricultori şi proprietarii de pădure, în vederea creşterii capacităţii de
management în confruntarea cu un mediu nou;
• Restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea competitivităţii produselor
agricole şi silvice;
• Restructurarea sectoarelor de procesare a produselor agricole şi a produselor
forestiere
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Direcţii prioritare de finanţare prin PNDR şi
oportunităţile de investiţii (2)

• Agricultură:
111 - Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe
112 - Instalarea tinerilor fermieri
121 - Modernizarea exploataţiilor agricole
122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea
agriculturii şi silviculturii
141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
142 - Înfiinţarea grupurilor de producători
143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori.

6

Măsura 111 - Formare profesională (training), informare şi difuzare de
cunoştinţe

Obiective specifice:
• creşterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea
în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere
• Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt
sau vor fi implicate în activităţi forestiere pentru practicarea unui management
durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi
valorificării eficiente a produselor pădurii
Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii,
silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare.
Nivelul de sprijin - ajutorul public de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, conform
anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005.
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Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri
Obiective Specifice:
• Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.
Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut pentru această măsură sunt persoanelor fizice care
îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului următoarele condiţii:
– au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole,
ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei;
– deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în
raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
– prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul
exploataţiei,
– sunt lucrători agricoli familiali cu cel puţin 12 luni înaintea solicitării sprijinului
Nivelul sprijinului
Sprijinul pentru instalare este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea
minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu
2.000 Euro/1 UDE dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/exploataţie.
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Măsura 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole (I)
Obiective specifice
• Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea
profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi
producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
• Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
• Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
• Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea
încurajării fenomenului de asociere.
Beneficiarii sprijinului sunt persoane fizice autorizate, asociaţii familiale autorizate şi persoane
juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care funcţionează în domeniul
agricol, cu excepţia exploataţiilor de subzistenţă şi a organizaţiilor de producători din
sectorul legume şi fructe pentru investiţii sprijinite prin Pilonul I.
Sectoare prioritare
• Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării,
(iii) culturi de câmp, (iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (exclusiv plantare şi
replantare) şi struguri de masă.
• Sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) bovine pentru carne, (iii)
porcine (iv) ovine şi caprine, (v) păsări în sistem extensiv pentru ouă de consum.
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Măsura 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole (II)
Nivelul sprijinului
• Pentru sectoarele la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000
Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% şi nu va depăşi 1.000.000 Euro. Pentru
aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
– 5% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, sub 40 de ani, la data depunerii cererii
de finanţare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurală,
Secţiunea II: Dispoziţii speciale privind sprijinul pentru investiţii);
– 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art. 36 litera (a),
punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr 1698/2005;
– 25% pentru investiţiile având drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE
din 12 decembrie 1981 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din
surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care
amendează Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 şi prevede un astfel de sprijin pe o
perioadă de 4 ani începând cu 01.01.2007.
• Valoarea maximă eligibilă va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi
de 50 %, dar nu va depăşi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ şi investiţii pentru
producerea şi utilizarea energiei regenerabile.
• Valoarea maximă eligibilă va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi
de 50 % şi nu va depăşi 2.000.000 Euro pentru proiectele care aparţin unei forme asociative
şi care deservesc membrii acesteia.
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Măsura 122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
Obiective specifice
•
Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc valoarea economică a
pădurii la nivel de exploataţie forestieră.
•
Creşterea suprafeţelor ocupate de pepiniere particulare.
Beneficiarii sprijinului
–
Proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau asociaţii;
–
Comunităţi locale deţinătoare de pădure în comun (cu drept de proprietate indivizibil)
sau asociaţiile acestora;
–
Comune, şi municipalităţi deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora;
–
Alte categorii de deţinători de pădure diferite de proprietatea de stat, deţinători de
pădure independenţi (biserici, spitale, şcoli) şi asociaţiile acestora;
–
Asociaţii mixte din oricare din categoriile de mai sus.
Nivelul sprijinului
•
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 50%
din totalul cheltuielilor eligibile.
•
În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60%
din totalul cheltuielilor eligibile.
•
Plafonul maxim al sprijinului pentru un proiect nu poate depăşi 1.000.000 euro.
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Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere (I)
Obiective specifice
• Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere
competitive;
• Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de
distribuţie a produselor obţinute;
• Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole;
• Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii
microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de
prelucrare.

Beneficiarii sprijinului
Produse agricole
• Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii - definite în conformitate cu
Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
• Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, definite în
conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi
sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane euro.
Produse forestiere
• Micro-întreprinderi - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003.
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Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere (II)
•

Sectoarele prioritare pentru produsele agricole în cadrul măsurii sunt: (i) lapte şi produse
lactate; carne, produse din carne şi ouă, (ii) cereale şi panificaţie, (iii) legume, fructe şi
cartofi, (iv) obţinerea şi utilizarea biocombustibililor, (v) seminţe oleaginoase, (vi) miere de
albine, (vii) vin.

Nivelul sprijinului
Pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii
• Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim al
sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect.
• Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim al
sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 euro/proiect pentru investiţiile care aparţin unei
forme asociative şi care deservesc membrii acesteia.
• Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti –Ilfov se
limitează la 40% conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005.
Pentru alte întreprinderi
• Cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibilă a proiectului, cu un plafon maxim al
sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect.
• Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti–Ilfov se limitează
la 20% conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005
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Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
şi adaptarea agriculturii şi silviculturii (I)
Submăsura 125 a "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii”
Obiective specifice
Creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună
•
valorificare a produselor rezultate;
Diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale (seceta,
•
inundatii, eroziunea solului, etc.);
•
Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.
Beneficiarii sprijinului
•
Organizaţii/federaţii de utilitate publică, ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole constituite în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
•
Consilii locale şi asociaţii ale acestora;
Nivelul sprijinului
•
Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri este de:
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc
comunitatea.
– Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiţie nu va putea depăşi 1.000.000 euro/proiect,
iar pentru drumurile forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, situate în fondul agricol şi
forestier nu va putea depăşi 1.500.000 euro/proiect.
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Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
şi adaptarea agriculturii şi silviculturii (II)
Submăsura 125 b "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea silviculturii”
Obiective specifice
• Dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivităţii sectorului forestier;
• Diminuarea riscului incidenţei fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii.
Beneficiarii sprijinului
• Proprietari/deţinători privaţi de pădure şi asociaţiile acestora;
• Consilii locale şi asociaţii ale acestora deţinătoare de pădure;
• Administratorul fondului forestier de stat - Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, persoană
juridică care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, ce funcţionează pe
bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
Nivelul sprijinului
• Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri este de:
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care
deservesc comunitatea.
– Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiţie nu va putea depăşi 1.000.000
euro/proiect, iar pentru drumurile forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, situate
în fondul agricol şi forestier nu va putea depăşi 1.500.000 euro/proiect.
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Măsura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
Obiective specifice
• Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semisubzistenţă să devină viabile economic.
• Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse.
Beneficiarii sprijinului
• Persoane fizice şi persoane fizice autorizate în vârstă de până la 62 de ani, care deţin
terenuri agricole în proprietate, desfăşoară activităţi agricole, prezintă un Plan de afaceri
pentru restructurarea exploataţiei agricole şi sunt înscrise în Registrul fermelor şi/sau
Registrul agricol.
Ferma de semi-subzistenţă este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializează şi o parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a fermelor de semisubzistenţă poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabilă, ferma de semi-subzistenţă poate
desfăşura şi activităţi non-agricole generatoare de venituri.
Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea
economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia
Comisiei nr. 85/377/EEC). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro.

Nivelul sprijinului
• Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de euro/an/fermă de semisubzistenţă.
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Măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor de producători
Obiective specifice
• Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea obţinerii de produse
de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi
sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri
Beneficiarii sprijinului
• Grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013,
conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
• Se exclud de la finanţare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin
Programul SAPARD sau de la bugetul naţional, precum şi organizaţiile de producători din sectorul
legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul CE 2200/1996, precum şi organizaţiile de
producători de hamei
Nivelul sprijinului: Rate anuale acordate în primii 5 ani de la data recunoaşterii grupului de producători;
• Sprijinul va fi calculat pe baza producţiei comercializate anual de către grupul de producători, astfel:
– 5%, 5%, 4%, 3% şi 2% din valoarea producţiei comercializate de până la 1.000.000 Euro pentru
primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an;
– 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% şi 1,5% pentru valoarea producţiei comercializate care depăşeşte
1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an.
• Sprijinul nu va putea depăşi următoarele plafoane: – Anul I -100.000 Euro, Anul II- 100.000 Euro, Anul
III- 80.000 Euro Anul IV- 60.000 Euro, Anul V- 50.000 Euro17

Măsura 143 - Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru
agricultori
Obiectiv specific:
• Îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole pentru atingerea performanţei, cu impact
asupra ameliorării generale a rezultatelor (output-urilor) acestor exploataţii, diversificarea activităţilor
fermelor, identificarea cerinţelor necesare respectării standardelor comunitare privind siguranţa
profesională la locul de muncă şi protecţia mediului.
Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii, aşa cum sunt definiţi în cadrul măsurii.
Definiţia fermierului: Fermierul este o persoană fizică sau juridică, a cărei exploataţie este situată pe
teritoriul ţării şi are dimensiunea mai mare de 2 UDE, care practică în principal activităţi agricole.
Nivelul sprijinului
Pentru 2007-2009
• Volumul sprijinului este de 100% cheltuieli eligibile (80% contribuţie comunitară şi 20% contribuţie
naţională).
• Detaliile pentru serviciile oferite şi suma exactă care va fi plătită pentru fiecare serviciu vor fi incluse în
contractele semnate cu fiecare furnizor de consultanţă.
Pentru 2010-2013
• Valoarea sprijinului este de 100% din cheltuielile eligibile numai pentru fermele de semi-subzistenţă.
(Conform Deciziei 664/CE din 19 iunie 2006 privind adaptarea anexei VIII la Tratatul de aderare a
României şi Bulgariei).
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Alocări financiare Axa I
Măsura

Cheltuială
Publică

Cheltuială
Privată

Cost total

111 - Formare profesională, informare şi difuzare de
cunoştinţe

119.019.347

-

198.019.347

112 - Instalarea tinerilor fermieri

337.221.484

-

337.221.484

121 - Modernizarea exploataţiilor agricole

991.827.895

849.134.147

1.840.962.042

122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii

198.365.579

162.299.110

360.664.689

1.071.174.126

1.637.618.058

2.708.792.184

125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate
de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

476.077.390

119.019.347

595.096.737

141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

476.077.390

-

476.077.390

142 - Înfiinţarea grupurilor de producători

138.855.905

-

138.855.905

143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă
pentru agricultori.

158.692.463

-

158.692.463

Axa 1

123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi
forestiere
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Măsuri AXA II
Măsura
Cod

Pachete

Denumire

211

Sprijin pentru zona montană defavorizată

212

Sprijin pentru zone defavorizate –
altele decât zona montană

Perioada

Plata (€/ha)

2007-2013

50

Zone Semnificativ Defavorizate

2008-2013

90

Zone Defavorizate de condiţii naturale
Specifice

2008-2013

60

213

Plăţi Natura 2000 pentru terenuri agricole

2010-2013

-

214

Plăţi pentru agro-mediu

Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală

2008-2013

124

Practici agricole tradiţionale în zonele
HNV

2008-2013

58

Pajişti Importante Pentru Păsări (Crex
crex)

2008-2013

209

Pajişti Importante Pentru Păsări
(Lanius minor şi Falco vespertinus)

2008-2013

101

Culturi verzi

2008-2013

130

221

Prima împădurire a terenurilor agricole

2008-2013

-

223

Prima împădurire a terenurilor non-agricole

2010-2013

-

224

Plăţi Natura 2000 pentru terenuri forestiere

2010-2013

-
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Axa 2 - Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a zonelor rurale (I)
211 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate montane
Beneficiari: fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole aflate în zona
montană defavorizată
Nivelul sprijinului: anual 50 euro/ha funcţie de suprafaţa (
212 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate altele decât cele montane
Beneficiari: fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole ( zone defavorizate
de condiţii naturale specifice)
Nivelul sprijinului : plată anuală fixă pe ha de teren agricol utilizat
90 euro/ha –zone semnificativ defavorizate
60 euro/ha zone defavorizate de condiţii naturale specifice
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Axa 2 - Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a zonelor rurale (II)

214 - Plaţi de agro-mediu BI
Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală
Practici agricole tradiţionale în zonele HNV
Pajişti Importante Pentru Păsări
Pajişti Importante Pentru Păsări
Culturi verzi
TIV
:
Obiectiv: Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural prin încurajarea utilizatorilor de
terenuri să introducă sau să continue metodele de producţie agricolă compatibile
cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, a biodiversităţii, apei, solului, peisajului rural
Beneficiari : Fermieri
Valoarea sprijinului: Plata de agro-mediu este plătită ca plată fixă la hectar şi
reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile adiţionale suportate
de fermieri.
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Axa 2 - Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a zonelor rurale (III)
221 - Prima împădurire a terenurilor agricoleOBIECTIV:
Obiectiv:
Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de
protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor
recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia
BENEFICIARI:
Beneficiari: deţinători legali de teren agricol, fără datorii la bugetele locale şi centrale. Aceştia nu
trebuie să facă obiectul altor forme de sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceeaşi suprafaţă
de teren şi perioadă, inclusiv prin Măsura 113 – Pensionarea timpurie a fermierilor şi
muncitorilor agricoli.
Nivelul sprijinului: VSprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri nu va
depăşi 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru înfiinţarea plantaţiei.
•
•

Primele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de până la 5 ani şi cele pentru
compensarea pierderilor de venit agricol pe o perioadă de 15 ani vor fi acoperite în proporţie
de 100% din fonduri publice.
În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru înfiinţarea plantaţiilor. OLUMUL SPRIJINULUI: Volumul
23
Sprijinului

Alocări financiare Axa II
Măsura

Cheltuială
Publică

Cheltuială
Privată

Cost total

211 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate
montane

607.754.544

-

607.754.544

212 - Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate

493.083.875

-

493.083.875

214 - Plaţi de agro-mediu

936.233.617

-

936.233.617

221 - Prima împădurire a terenurilor agricole

229.341.338

34.269.395

263.610.733

Axa 2

altele decât cele montane
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Axa 3 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale (I)
Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
Obiective specifice
–
Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
–
Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole ;
–
Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.
Beneficiari:
•
Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia
naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale
având o valoare de până la 2,0 milioane Euro).
•
Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării
contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim persoană fizică autorizată şi să funcţioneze
ca micro-întreprindere.
Nivelul sprijinului: Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor
eligibile şi nu va depăşi:
•
50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
•
100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului
rutier;
•
200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi.
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Axa 3 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale (II)
Măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice
Obiective specifice
• Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei;
• Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;
• Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
• Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.
Beneficiari:
– Micro-întreprinderi
– Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării
contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să
funcţioneze ca micro-întreprindere;
– Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile
de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei
naţionale în vigoare;
– ONG-uri.
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Axa 3 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale (III)
313 - Încurajarea activităţilor turistice
Nivelul sprijinului:
• Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public
nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile;
• Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi
de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi va fi de până la:
• 70. 000 Euro/proiect pentru proiectele de investiţii în agroturism;
• 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investiţii.
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Axa 3 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale (IV)
322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia
şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
Obiectivul specific vizează creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază
de servicii îmbunătăţite
Beneficiari:
• Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
• Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii
regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată;
• Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune
înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;
• ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în
vigoare;
• Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de
patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta „c”.
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Axa 3 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale (V)
322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Nivelul sprijinului
• Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri va fi:
– de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,
negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi:
– 1 milion Euro/proiect individual în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura de bază al cărui
beneficiar este un Consiliu Local;
– 3 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect individual de investiţii în infrastructura de bază al
cărui beneficiar este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară;
– 2,5 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este un Consiliu Local;
– 6 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este o asociaţie de
dezvoltare intercomunitară;
– 500.000 Euro/proiect individual pentru celelalte tipuri de acţiuni vizate de această măsură, altele
decât cele mai sus menţionate.
– de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioadă de
minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.
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Alocări financiare Axa III

Măsura

Cheltuială
Publică

Cheltuială
Privată

Cost total

Axa 3
312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi

383.429.681

206.462.136

589.891.817

313 - Încurajarea activităţilor turistice

544.222.774

293.043.032

837.265.806

322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
servicilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale

1.546.087.425

33.130.445

1.579.217.870
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Axa 4 - Promovarea iniţiativelor locale de tip Leader (I)
4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală:
411. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
412. Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
413.Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale
4.21 Implementarea proiectelor de cooperare
4.31 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului
431-1. Construcţie parteneriate public-private
431-2. Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului
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Axa 4 - Promovarea iniţiativelor locale de tip Leader (II)
Obiective strategice

Promovarea
potenţialului
endogen al
teritoriilor

Îmbunătăţirea
guvernantei
locale

Obiective specifice

Implementarea strategiilor
de dezvoltare locală,
inclusiv a proiectelor de
cooperare

Asigurarea implementării
strategiilor de dezvoltare
locală

Măsuri FEADR

Balanţa indicativă
între priorităţi

411 (proiecte axa 1)
412 (proiecte axa 2)
413 (proiecte axa 3)
421 (cooperare între teritorii)

Implementarea
strategiilor de
dezvoltare
locala 75 %

431.1 Pregătirea
strategiilor de dezvoltare
locală

Pregătirea
strategiilor de
dezvoltare
locala 5%

431.2 Funcţionarea GAL

Costuri de
funcţionare
20%
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IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ – 41
•

Grupurile de Acţiune Locală vor putea implementa toate măsurile propuse de
Regulamentul nr. 1698/2005, art. 20, 36 şi 52, adaptate de Regulamentul CE nr.
1463/2006 şi Decizia Consiliului din 19 iunie 2006 de modificare a Anexei VIII a
Tratatului de Aderare a Bulgariei şi României, respectiv masurile din axele 1, 2 si 3.

•

valoarea proiectului să se încadreze în limita financiară maximă stabilită (200,000
euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000
euro).
Beneficiarii şi cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute de fiecare măsură (din cele 3
axe) în parte.
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MĂSURA “COOPERARE INTERTERITORIALĂ ŞI
TRANSNAŢIONALĂ” – 421

•

Promovarea cooperării şi a bunelor practici între GAL-uri şi alte grupuri /
parteneriate în scopul îmbunătăţirii strategiilor de dezvoltare locală întrucât este
important ca zonele rurale care se confruntă cu probleme similare să poată învăţa
unele de la altele.

•
-

Finanţarea unor proiecte comune între GAL-uri:
Proiecte de cooperare transnaţională (între România şi alte state membre sau
nu)
Proiecte de cooperare inter-teritorială (în cadrul României)

•

Valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă
stabilită (200,000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va
depăşi 400.000 euro).
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MĂSURA “FUNCŢIONARE, DOBÂNDIRE DE COMPETENŢE ŞI ANIMARE” –
431

• Submăsura 431.1 – Construcţie de parteneriate public-private
3 Faze
Faza I. Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER
Beneficiari finali:
– Parteneri economici, sociali din teritoriul potenţial Leader
– Alţi reprezentanţi ai societăţii civile: fermierii, femeile din mediul rural,tinerii şi
asociaţiile lor
– Parteneri publici care acoperă parţial sau total teritoriul potenţial Leader
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MĂSURA “FUNCŢIONARE, DOBÂNDIRE DE COMPETENŢE ŞI ANIMARE” –
431

•

Faza II. Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale

Beneficiari finali:
– Reprezentant sau membru al unui grup compus din cel puţin 2 organizaţii
private şi o instituţie publică din teritoriul potenţial
–
•

Să fi urmat faza 1 sau altă instruire de bază privind Leader sau au
demonstrat că deţin cunoştinţe şi experienţă privind abordarea Leader

Faza III. Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL

Beneficiari: Potenţiale Grupuri de Acţiune Locală
Această submăsură va fi deschisă imediat după aprobarea PNDR (toate cele 3 faze),
se va închide la sfârşitul anului 2009
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MĂSURA “FUNCŢIONARE, DOBÂNDIRE DE COMPETENŢE ŞI ANIMARE” –
431

•

Sub-măsura “Funcţionarea GAL dobândirea de competenţe şi animarea
teritoriului” – Sub-măsura 431.2

•
•

Activităţile necesare funcţionării GAL;
Instruirea managerilor / animatorilor / persoanelor responsabile de implementarea
strategiei de dezvoltare locală şi a proiectelor care se încadrează în obiectivele
strategiei;
Animarea teritoriului prin organizarea evenimentelor promoţionale destinate
informării şi promovării strategiei locale în spaţiul rural.

•

Beneficiari – Grupuri de Acţiune Locală
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Alocări financiare Axa IV
Măsura

Cheltuială
Publică

Cheltuială
Privată

Cost total

4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală:

171.604.657

74.713.242

246.317.899

411. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

57.593.344

53.163.086

110.756.430

412. Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

22.332.113

1.425.454

23.757.567

413.Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

91.679.200

20.124.702

111.803.902

4.21 Implementarea proiectelor de cooperare

4.701.496

797.330

5.498.826

4.31 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea
de competenţe şi animarea teritoriului

58.768.718

2.407.394

61.176.112

431-1. Construcţie parteneriate public-private

11.753.744

2.407.394

14.161.138

431-2. Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală,
dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

47.014.974

-

47.014.974

Axa 4
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•

Accesarea banilor se va realiza prin încheierea de contracte de finanţare între
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi agenţi economici în calitate
de beneficiari, în funcţie de tipul investiţiei solicitate.

•

Pentru utilizarea fondurilor, beneficiarii trebuie să asigure o parte din banii necesari
realizării investiţiei, adică cofinanţare privată, din surse proprii sau în situaţia în care
nu dispun de acestea se pot adresa unei bănci pentru obţinerea unui credit bancar.

•

Noua perioadă de programare oferă posibilităţi de a orienta sprijinul către creştere
economică, locuri de muncă şi dezvoltare durabilă.

•

Primele fonduri vor veni după aprobarea PNDR 2007-2013.

•

Noua etapă în care ne aflăm este, fără îndoială o provocare pentru agricultură şi
pentru economia românească în general, noi trebuie să profităm şi s-o transformăm
în oportunitate.
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Vă mulţumesc pentru atenţie!
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