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Categorii de 

solicitanţi 

eligibili:  

 

 

 

Activităţi 

eligibile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriere program 

 

Obiective: 

• Creșterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creșterea calităţii produselor obţinute 

și îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole; 

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și 

a comercializării directe a produselor obţinute; 

• Dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare; 

• Eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii și utilizării energiei din 

surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie. 

 

 

• Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; 

• Grupuri de producători și cooperative (societăţi cooperative agricole și cooperative 

agricole, care activează în sectorul pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri. 

 

 

 (1) investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea (în sensul înfiinţării 

de exploataţii pomicole) şi reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de 

mașini şi utilaje agricole;  

(2) investiţii în modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor 

ocupate de material săditor (în sensul înfiinţării de pepiniere pomicole);  

(3) înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii în 

vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin 

care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă 

secundară a proiectului;  

(4) investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepţia biomasei 

(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, 

ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu;  

(5) investiţii în instalaţii pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), 

ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu;  

(6) înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 
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Valoare 

grant: 

 

racordări;  

(7) investiţii în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în care 

sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;  

(8) investiţii necorporale: achiziţionarea sau dezvoltarea de software și achiziţionarea de 

brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;  

 

 

Ferme mici 8.000-11.999 SO - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile, fără a depăși:  

- 100.000 € pentru achiziţii simple;  

- 300.000 € în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie 

etc.);  

- 450.000 € pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul 

exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare).  

 

Ferme medii 12.000- 250.000 SO - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 200.000 € pentru investiţiile care presupun achiziţii simple;  

- 600.000 € în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie 

etc.);  

- 900.000 € pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul 

exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare).  

 

Obţinere material de înmulţire și material de plantare fructifer - intensitatea sprijinului 

este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 600.000 € în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare). 

 


