COMISIA EUROPEANĂ

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

SUBMĂSURILE 16.4 ȘI 16.4A

Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală
între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele
agricol şi pomicol
Sprijinul nerambursabil
este de 100% din
totalul cheltuielilor
eligibile, iar valoarea
maximă a sprijinului
este 250.000 de Euro.

40 milioane Euro

pentru cooperare între actorii din lanţul
de aprovizionare în sectorul agricol

10 milioane Euro

pentru cooperare între actorii din lanţul
de aprovizionare sectorul pomicol

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:

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol, în funcție de submăsură:
· Fermierii (personae fizice/ entități cu formă de organizare juridică);
· Organizații neguvernamentale;
· Consilii Locale;
· Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație
publică.

Condiții minime de accesare:
• Solicitantul va depune un Acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin
egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
• Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan,
privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
• Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat.

Atenție!
Cheltuielile aferente promovării sunt eligibile doar dacă materialele publicitare, spoturile publicitare, autocolantele etc. fac referire doar la lanțul scurt (ex. - COȘUL CU
BUCATE), conceptul de piață locală (ex. - LEGUME DE LA ȚARĂ), categoria de produse
(de exemplu – produse montane, ecologice, HNV etc.) și nu la
produse specifice (suc de mere, sirop de cătină,
mere etc.).

Ce cheltuieli acoperă submăsurile
16.4 și 16.4a:

Sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în
Planul de marketing/ studiu, necesare pentru
atingerea obiectivelor propuse, din următoarele
categorii:
- Cheltuieli pentru Elaborarea studiilor și planurilor de
marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.
- Costurile de funcţionare a cooperării, cum ar fi cheltuieli de transport și de subzistență ale
coordonatorului și partenerilor, onorarii ale personalului
- Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin
social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare,
personalizare echipamente, personalizare auto;
- Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului ;
- Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/ comercializare
(modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum
rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în
proiect;
- Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de
comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu)
etc.
- Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;
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