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SUBMĂSURA 9.1

Înfiinţarea grupurilor de producători în
sectorul agricol

Sprijinim costurile de
înființare și funcționare a
grupurilor de producători
în
sectorul agricol,
recunoscute în conformitate
cu prevederile legislației
naționale.

6,7 milioane Euro

buget alocat pentru finanțarea
grupurilor de producători
din sectorul agricol

Conținutul acestui material este elaborat de AFIR și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Distribuit gratuit.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt:

Grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform
legislației naționale în vigoare, pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse agricole.

Condiții minime de accesare:
• Solicitantul prezintă un Plan de afaceri care trebuie să detalieze activităţile planificate ale grupului în
raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos:
- adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele
pieței;
- introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea
vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
- stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită
recoltării și disponibilității;
- alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea
competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea
proceselor de inovare.

Atenție!
Pentru această submăsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub
care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare
nerambursabilă.

Ce se poate realiza prin sM 9.1:
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea
și funcționarea Grupurilor de producători din sectorul
agricol, prevăzute în Planul de afaceri, necesare pentru
atingerea obiectivelor propuse.
Prin submăsura 9.1 nu se pot finanţa cheltuielile pentru fuzionarea
grupurilor de producători existente. Astfel, sunt excluse de la finanțare grupurile de producători rezultate
în urma fuziunii unor grupuri de producători existente. Submăsura 9.1 are aplicabilitate la nivelul
întregului teritoriu al României.

Categoriile de solicitanți/ beneficiari restricționate de la finanțare prin sM 9.1, sunt,
după caz:

- Beneficiarii care au mai primit sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
- Grupurile de producători recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014.
- Grupurile de producători recunoscute după data de 1 ianuarie 2014 și care au beneficiat de sprijin
FEADR PNDR 2007 – 2013 prin M 142 sau prin submăsura similară din LEADER;
- Grupurile de producători care au în componență un fost membru al unui grup de producători
recunoscut preliminar sau al unei organizaţii de producători din sectorul fructelor şi legumelor (sprijinite prin FEGA), doar dacă membrul respectiv a renunțat la această calitate după 01.01.2014.
- Grupurile de producători rezultate în urma fuziunii unor grupuri de producători existente.

IMPORTANT!

Toate obiectivele asumate, pe care solicitantul se angajează să le realizeze în cadrul planului de afaceri,
devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de implementare a planului
de afaceri. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate
proporţional cu obiectivele nerealizate.

Principii de selecție
a proiectelor:
• Principiul cooperării (grupurile de producători care
fac parte dintr-un Grup Operațional în cadrul PEI)
• Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri)
• Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse HNV sau
produse care participă la scheme de calitate naționale și europene etc.)
• Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultură, plante tehnice, plante
medicinale și aromatice)
•Principiul asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni.

Finanțare PNDR
Rata sprijinului public acordat va fi de 100% nerambursabil
din cuantumul sprijinului și nu poate să depăşească
10% din valoarea producţiei comercializate (VPC),
iar suma maximă este de 100.000 euro/an.
Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși cinci
ani de la recunoașterea grupului de producători, acordat în baza unui plan de afaceri.

Conținutul acestui material este elaborat de AFIR și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Distribuit gratuit.

