PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020
Sub-masura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul
produselor din sectorul pomicol
Descriere program

FINANŢATOR:
UE (FEADR) și
Guvernul
României

Obiective:


modernizarea și crearea de unităţi de procesare;



introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese
tehnologice;

FINANŢARE:
40%-50%
STATUS:
Apel nelansat

Categorii de
solicitanţi
eligibili:

Activităţi
eligibile:

creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;


îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;
creșterea numărului de locuri de muncă;



scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.



Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislaţiei naţionale în
vigoare;



Cooperativele și grupurile de producători.

(1) Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din
sectorul pomicol pentru:


înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea unităţilor ce procesează materie primă
provenită din sectorul pomicol menţionată în Anexa I de la TFUE;



înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea de reţelele locale de colectare,
recepţie, depozitare, condiţionare, sortare și ambalare;



producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;



acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conţin doar acţiuni de
marketing);

(2) Investiţii în active necorporale pentru:


organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;



achiziţionarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului;



achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentaţia tehnicoeconomică a proiectului.
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Valoare grant:

1. Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:


600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant
alimentar integrat;



900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat;

2. Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:


800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant
alimentar integrat;



1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat

3. Întreprinderi mari:
Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:


1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ
alimentar integrat;



1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat

4. Producerea de băuturi alcoolice:
Investiţiile legate de producerea de băuturi alcoolice vor fi sprijinite doar în cazurile
microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative), iar
sprijinul va fi limitat astfel:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:


200.000 de euro pentru microîntreprinderi;



300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).
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