PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020
Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Descriere program

FINANŢATOR:
UE (FEADR) și
Guvernul
României

Obiective:
-

Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate
agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajaţi să devină competitivi, să se
asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;

FINANŢARE:
100%
STATUS:
Apel nelansat

-

Îmbunătăţirea

managementului, creşterea

competitivităţii

sectorului

agricol

şi

sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia
mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
-

Crearea posibilităţii tinerilor fermieri rezidenţi, cu un minim de cunoștinte de bază, în
vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploataţiei agricole.

Categorii de

-

solicitanţi
eligibili:

Tinerii fermieri în conformitate cu definiţia prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013,
care se instalează ca unic șef al exploataţiei agricole

-

Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013
care se instalează împreună cu alţi tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe
termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri
financiare în cadrul exploataţiei respective

Activităţi
eligibile:

-

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile
relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile,
indiferent de natura acestora.

Valoare

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada

grant:

de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:


50.000 de euro pentru exploataţiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO



40.000 de euro pentru exploataţiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO
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