PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020
Sub-masura 4.2 - Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/ comercializarea
și/ sau dezvoltarea de produse agricole
Descriere program

FINANŢATOR:
UE (FEADR) și
Guvernul
României

FINANŢARE:
40%-50%
STATUS:
Apel nelansat

Obiective:
-

Înfiinţarea și/ sau modernizarea unităţilor de procesare și comercializare;

-

Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;

-

Aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a
emisiilor GES;

-

Promovarea investiţiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

-

Creşterea numărului de locuri de muncă.

Categorii de

-

Întreprinderile definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;

solicitanţi

-

Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în

eligibili:
Activităţi

vigoare.
-

eligibile:

Înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităţilor de procesare, inclusiv
investiţii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

-

Înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea de reţele locale de colectare, recepţie,
depozitare, condiţionare, sortare și capacităţi de ambalare;

-

Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de
legislaţia europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

-

Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unităţii procesatoare
exclusiv pentru consumul propriu și investiţii pentru îmbunătăţirea eficienţei
energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

Valoare

50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uriși grupuri de producători/cooperative și

grant:

40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
- 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care
conduc la un lant alimentar integrat;
- 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun
investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
-

2.500.000 Euro/proiect pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat,

precum și pentru forme asociative în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care
conduc la un lanţ alimentar integrat;
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