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FISA MASURII M2/2B

Denumirea masurii/ Codul masurii: Instalarea tinerilor fermieri / M2/2B

Tipul masurii: Sprijin forfetar

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia

şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la

obiectivele transversale şi a complementarităţii

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT

 Existenţa de exploataţii agricole fărâmiţate;

 Existenţa pe teritoriul GAL a mai multor zone cu potential agricol

neexploatat;

 Slaba informare a tinerilor cu privire la posibilitatea accesării măsurii

care permite îmbunătăţirea managementului şi creşterea competitivităţii sectorului

agricol;

 Creşterea competitivităţii exploataţiilor preluate de tinerii fermieri în

vederea dezvoltării unui management competitiv şi crearea unor lanţuri scurte de

aprovizionare;

 Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele agricole obţiunte în

exploataţii din cauza strategiilor de marketing deficitare

 Tinerii părăsesc comunităţile rurale, fie în favoarea mediului urban din

apropiere care oferă mai multe oportunităţi de dezvoltare personală decât

comunităţile rurale, fie părăsesc România în favoarea altor state mai dezvoltate, în

special din vestul Europei

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivităţii

agriculturii

1.3.Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:

 instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai

unei exploataţii agricole în vederea;

 îmbunătăţirii managementului şi creşterii competitivităţii sectorului

agricol;

 posibilitatea tinerilor fermieri cu domiciliul stabil în teritoriul GAL să se

instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;

 încurajarea tinerilor şi a familiilor de a-şi desfăşura activitatea în mediul

rural, ca manageri de exploataţii agricole, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra

economiei teritoriului GAL

1.4. Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE)

nr.1305/2013: P2- Creşterea viabilităţii fermelor şi a competitivităţii tuturor

tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole

inovatoare şi gestionarea durabilă a padurilor

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013:

Articolul 19. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în:

(a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru:



ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MIJLOC
Oras Stefanesti, sat Valea Mare - Podgoria, str. Drumul Morii, nr. 18B, etaj 1, jud. Arges

CUI 31035351, Tel. 0755894665
galargesul@yahoo.com

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

2

(i) tinerii fermieri

1.6 Contribuţia la domeniile de intervenţie: 2 B. Facilitarea intrării în

sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special a reînnoirii

generaţiilor

1.7 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: Măsura

contribuie la inovare şi protecţia mediului

1.8 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: Complementaritate cu M3/3A

Procesarea produselor agricole si M1/2A Modernizarea exploataţiilor agricole.

Beneficiarii directi ai masurii M2/2B- persoane fizice autorizate infiintate in baza OUG nr.

44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare sunt si beneficiari directi ai

masurilor M1/2A respectiv M3/3A. De asemenea aceasta masura are aceiasi beneficiari

indirecti ca si masurile M1/2A, M3/3A respectiv populatia din mediul rural si mediul

urban, potentiali clienti/consumatori ai produselor agricole. In criteriile de selectie

pentru toate cele trei masuri au prioritate proiectele in care solicitantul a initiat sau va

initia procedura pentru obtinerea certificarii de produs traditional.

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:

- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL

- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;

- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;

- stimularea realizării lanţurilor scurte alimentare prin procesarea unei părţi

din producţia obţinută;

- încurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural

ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

- măsura contribuie la păstrarea și promovarea identității locale si la

valorificarea produselor tradiționale prin participarea la diverse acţiuni în cadrul

comunelor

- măsura contribuie la protecția mediului şi la schimbările climatice prin

amenajări de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd

3. Trimiteri la alte acte legislative

Legislaţie UE

R (UE) nr. 1307/2013

R (UE) nr. 1310/2013

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-

întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;

R (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru

exploatații agricole;

R (UE) nr. 1303/2013 Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R

(UE) nr. 1303/2013;

R (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a R (UE) nr. 1303/2013.

Reg. (UE) 1305/2013,

Reg. (UE) nr. 807/2014
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Legislaţie Naţională

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării

întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și

întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale cu

modificările şi completările ulterioare.

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a

adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002,

Ordonanța Guvernului nr.76/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole

prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL

 Ghidul solicitantului pentru măsura 6.1 din PNDR 2014-2020

Ordonanta 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a

masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul

European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

4.1. Beneficiari direcţi:

- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările

ulterioare:

individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;

- asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL,

înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

- asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei

societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată,

cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Beneficiarii indirecţi

Populaţia din mediul rural şi din mediul urban, potenţiali clienţi/consumatori ai

produselor agricole, unitati de procesare .

5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea

obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier

începerea activităților agricole.

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza

Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi

activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile,

indiferent de natura acestora.
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Tipurile de actiuni au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr.

226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi

fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin

OMADR nr. 295/2016.

7. Condiţii de eligibilitate

 Toate cheltuielile aferente implementării proiectulelor trebuie să fie

implementate pe teritoriul GAL-ului;

 Beneficiarul trebuie să aibă sediul şi/sau punctul de lucru pe teritoriul

GAL;

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi

întreprinderilor mici;

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică

cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;

 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel

puțin una dintre următoarele condiții:

 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;

 cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe

de instruire sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate

într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei

individuale de acordare a ajutorului;

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar

speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de

căpșuni în sere si solarii.

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel

mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum

18 luni de la data instalării;

Alte angajamente

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face

dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea

producției proprii în procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată

(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul

de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de

grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării

implementării planului de afaceri).

Investitie in dotarea fermei şi/sau achiziţionarea de teren în procent de minim 40%

din valoarea primei transe

8. Criterii de selecţie

 Se vor puncta suplimentar proiectele in care solicitantul a initiat /va

intia procedura pentru obtinerea certificarii de produs traditional;
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 Pentru suma nerambursabilă acordată se vor puncta suplimentar

proiectele care respectă principiul creării de noi locuri de muncă astfel: pentru

minim 40.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat

Se vor puncta suplimentar proiectele prin intermediul cărora se vor realiza

lanţuri scurte alimentare de tipul producţie-procesare-comercializare

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului

 Ponderea maximă a intensităţii sprijinului public neramburasabil din

totalul cheltuielilor eligibile este de 100% iar valoarea unui proiect va fi de 40.000

euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim

trei/cinci* ani.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă

în două tranșe, astfel:

 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării

corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei

de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri,

inclusiv ultima plată, cât şi verificarea finală nu vor depăşi 5 ani de la decizia de

acordare a sprijinului. *Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

Valoare finantare prevazuta: 200.000 euro.

9.1. Justificare

Beneficiarii măsurii sunt tinerii fermieri care se instalează pentru prima data

manageri de exploataţii şi care necesită sprijin pentru începerea şi dezvoltarea

activităţii economice, cât şi pentru crearea contextului necesar realizării de noi locuri

de muncă. În acest context intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul

cheltuielilor eligibile.

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare

de venit, cu menţiunea că implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în

termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului şi

solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la

data instalării.

10. Indicatori de monitorizare:

Număr de exploataţii/întreprinderi sprijinite.

Cheltuieli publice totale

Numărul total de locuri de muncă create




