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Categorii de 

solicitanţi 

eligibili:  

 

 

Valoare 

grant: 

 

 

Descriere program 

 

Obiective: 

 Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse  

neagricole sau de o calitate superioară și deschiderea de noi pieţe interne, în special 

în contextul unor lanţuri alimentare integrate; 

 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; 

 Crearea de noi 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  schemei GBER  nu poate depăşi  plafonul 

maxim/ proiect după cum urmează: 

 

Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative): 

- 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ 

alimentar integrat; 

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

 

Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative): 

- 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ 

alimentar integrat; 

- 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat 

 

Întreprinderi mari (inclusiv forme asociative): 

- 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 

 

 

FINANŢATOR: 

UE (FEADR) și 

Guvernul 

României  

 
 
FINANŢARE:  
variabila 
 
STATUS: 
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Producerea de băuturi alcoolice: 

Investiţiile legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole cuprinse în Anexa 

1 la tratat vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative 

(grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel: 

- 200.000 de euro pentru microîntreprinderi; 

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

 

În cazul în care se solicită sprijin prin schema de minimis pentru consultanţă, plafonul 

maxim aferent proiectului se reduce cu o valoare echivalentă unei intensităţi de până la 

10% din total cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcţii - montaj, 

respectiv cu până la 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât 

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

sM4.2a, fără a depăşi valoarea de 200.000 Euro. 

 


