REVIZUITA

Măsura 3. Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor (121 PNDR)
Descrierea raportului cu strategia de dezvoltare. Miza intervenției
Majoritatea terenului agricol din teritoriul Valea Mostiștei se încadrează la categoria teren arabil (83%),
productiv, urmate (la distanță extremă) de pășuni (3%) și păduri (2%). Cea mai mare pondere a culturilor pe
suprafețele arabile este cea a culturilor de porumb (16%), grâu (43%), floarea soarelui (19%) și rapiță (13%). Pe
suprafețe mici se cultivă legume proaspete, pepeni, muștar și zarzavat de grădină. Apropierea de cea mai mare
piața de desfacere a României (capitala) ar trebui să încurajeze producția vegetală destinată consumului
populației dar majoritatea covârșitoare a suprafețelor agricole sunt încă destinate culturilor extensive, puțin
profitabile în condițiile în care sunt exploatate.
Tipul de cultură, dotarea tehnică necorespunzătoare, ponderea ridicată a muncii manuale, metodele
tradiționale mai puțin științifice de cultivare a pământului sau de creștere a animalelor sunt o serie de factori
care determină o productivitate agricolă scăzută și o evidentă lipsă de competitivitate.
Prin această strategie fermierii vor fi încurajați să treacă la culturi sau creșteri de animale cu valoare economică
mai ridicată, care să se preteze la suprafețele de teren pe care le dețin sau le arendează, ex: legume, fructe,
ferme ”bio”.
Obiectiv general
Facilitarea transformării și modernizării economiei rurale pentru a o face mai competitivă și pentru a contribui
la creșterea economică din teritoriu.
Obiectiv operațional
Creșterea numărului exploatațiilor agricole cu valoare economică mare.

Domeniul de acoperire a măsurii. Descrierea intervenției
Sprijinul pentru această măsură se acordă pentru realizarea de investiții corporale și necorporale pentru
conversia exploatațiilor vegetale și de creștere a animalelor în unele cu valoare economică mai mare (legume,
fructe, ferme ”bio”, pomi/arbuști fructiferi, flori, etc). În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite proiectele pilot,
care pot deveni modele pentru fermele din teritoriu.
Beneficiari
Tipuri de beneficiari
Microîntreprinderi și IMM-uri
PFA-uri, II-uri, IF-uri
Forme asociative
Ferme de semi-subzistență (2-8 UDE) .

Evaluarea numărului de beneficiari
12 entități beneficiare
Beneficiarii vor prezenta un plan de afaceri care
trebuie să includă în mod obligatoriu creșterea valorii
economice a exploatației agricole.

Criterii de selecție locale:
Va fi acordată prioritate pentru:
 Proiectele accesate de fermieri cu exploatații de 2-8 UDE
 persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până la data semnării contractului
de finanțare cu statutul de cel puțin PFA;







microîntreprinderi conduse (acționari principali) de către tineri până la 40 de ani;
forme asociative (cooperative);
proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului;
proiectele care valorifică materie primă/produse locale;
acțiuni pentru protecția mediului (energii regenerabile).

Se introduc criterii de departajare a proiectelor eligibile selectate cu punctaj egal, precum si punctaj minim,
după cum urmează: Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcție de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare;
 Fermieri cu exploatația agricolă cea mai mică, începând de la 2 UDE-uri;
 Vârsta sub 40 de ani a aplicantului;
 Numărul locurilor de muncă nou create, în ordine descrescătoare.
Punctaj minim:20 puncte.
Acțiuni eligibile (cu titlu indicativ)
A. Acțiuni imateriale


Onorarii și diurnă pentru activități de consultanță: plan de afaceri, studii de productivitate, studii de
fezabilitate, studii de piață, plan de marketing, etc.



Costuri generale pentru pregătirea proiectelor de construcții: taxe pentru arhitecți, ingineri, pentru
eliberarea certificatelor, avizelor, autorizații, etc.

B. Acțiuni materiale


Achiziționarea de utilaje, instalații, echipamente, aparate



Construirea și/sau modernizarea spațiilor protejate pentru culturi, inclusiv a centralelor termice și
instalații de irigat



Achiziția de material săditor sau rase de animale superioare



Investiții pentru respectarea standardelor pentru protecția mediului și depozitarea îngrășămintelor



Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura bio



Echipamente și dotări pentru gestionarea deșeurilor rezultate



Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau rezolvare pe cont propriu a
acestor utilități
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;
Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;
Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrulfermei ;
Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe
cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelulfermei9, cuprinzând echipamente pentru
vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;










Finanțare
I. Ajutorul public FEADR + contribuție publică națională este cuprinsa intre 40%-70%.din valoarea totală a
proiectului. Se vor aplica regulile de cofinanțare pentru fiecare tip de beneficiar, din măsura 121 PNDR.

Pentru proiectele care nu includ investiții pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile și nu sunt
forme asociative:
Pentru sectorul zootehnic, sectorul vegetal, sectorul zootehnic în care se realizează implementarea

-

standardului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, sectorul zootehnic
în care se aplică implementarea standardului ”îndeplinirea standardelor pentru laptele crud” care se
aplică numai pentru fermele existene de bovine. În cazul în care, prin proiect, se aplică ambele
standarde amintite, intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 40%.
Pentru proiectele depuse de beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-

-

subzistență” care au semnat decizia de finanțare, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăși
50.000 Euro iar ponderea sprijinului financiar va fi de 40%.
Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
1

10% - pentru investițiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii

-

Cererii de Finanțare;
10% - pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu

-

handicap natural și în arii naturale protejate încadrate în rețeaua Natura 2000 ( conform
Regulamentului CE nr. 1698/2005, art.36, lit.a, punctele i, ii și iii);
10% - pentru investiții având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de

-

operațiuni: ”îmbunătățirea eficienței utilizării și depozitării îngrășămintelor cu azotat”, ”instalații
pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole și în cadrul proceselor de prelucrare și
comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în
aceste două tipuri de operațiuni.
II. Pentru proiectele care includ și investiții pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile:
Pentru proiectele din sectorul zootehnic, care includ și investiții pentru producerea și utlizarea

-

energiei regenerabile, ponderea sprijinului public va fi de 40%.
Pentru proiectele din sectorul vegetal, care includ și investiții pentru producerea și utlizarea energiei

-

regenerabile, ponderea sprijinului financiar va fi de 40%.
III. Pentru forma asociativă:
Pentru proiectele care aparțin unei forme asociative și care deservesc majoritatea membrilor acesteia
(jumătate plus unul din membrii), ponderea va fi de 40%.
Nr de
proiecte
prevăzute

12

Cost total
mediu (€)

191.810,96

Estimarea
costului total
pe măsură (€)

2.310.731,58

Contribuţia
FEADR –
măsură (€)

920.692,632

Contribuţie
publică
naţională (€)

230.173,158

Contribuţie
privată (€)

1.150.865,79

La 8 proiecte accesate de tineri, sprijinul public nerambursabil va fi majorat cu 10%
La 4 proiecte care cuprind actiuni de protectia mediului, sprijinul public nerambursabil se va majora cu 10% si 1
proiect incadrat in arii protejate, sprijinul se va majora cu 10%.

Indicatori de realizare
Indicator

Număr de exploatații care primesc sprijin pentru investiții:
- nou înființate
- conduse de tineri sub 40 ani
- conduse de femei

Ținta 2011-2013

12

Îndeplinire
criterii de
selecție
66,6%

1
8
2

Volumul total al investițiilor

2.310.731,58
EURO
Număr de exploatații de semi-subzistență sprijinite
Număr de proiecte care cuprind acțiuni de protecția
mediului
Număr de exploatații sprijinite aparținând membrilor
formelor asociative

3
3

25%
25%

5

41,7%

