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Categorii de 

solicitanţi 

eligibili:  

 

Valoare 

grant: 

 

 

Descriere program 

Obiective: 

1. Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse 

neagricole sau de o calitate superioară; 

2. Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi 

produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în 

întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară; 

3. Creșterea numărului de locuri de muncă 

 

 

 

 

 Întreprinderile definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în 

vigoare 

 

Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu poate 

depăşi  plafonul maxim/ proiect după cum urmează: 

 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* 

(indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul 

proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat. 

  

În cazul în care beneficiarul solicită sprijin prin schema de minimis pentru costuri 

generale proiect, plafonul maxim prevăzut anterior se reduce cu o valoare echivalentă unei 

intensităţi de până la 10% din total cheltuieli eligibile (pe schema GBER -investiţii și 

pe schema de minimis - costuri generale) pentru proiectele care prevăd și construcţii - 

montaj, respectiv cu până la 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii simple, 

altele decât cele referitoare la construcţii-montaj,  fără a depăși intensitatea maximă 

prevăzută în  sM4.2 de 50% pentru IMM-uri,  inclusiv cooperative și grupuri de producători, 

respectiv 40% pentru întreprinderi mari, dar nu mai mare de 200.000 Euro. 

 

FINANŢATOR: 

UE (FEADR) și 

Guvernul 

României  

 
 
FINANŢARE:  
variabil 
 
 
STATUS: 
Apel nelansat 

 

Str. Frumoasa nr. 50, et. 3, ap. 7, 010988, Bucuresti, sector 1 
  Tel./Fax: + 40 21 310 99 13 

office@wieserconsult.ro        www.wieserconsult.ro 
Copyright 2016©.  Toate drepturile rezervate© 


