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Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Sprijinul financiar se acord[ prin PNDR pentru toate cheltuielile propuse de fermier în Planul de afaceri,
indiferent de natura acestora, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material biologic, efectuarea
de studii în sectorul pomicol sau privind potențialul agricol, precum și alte activități relevante pentru
implementarea corectă a Planului respectiv.

20 milioane € alocate tinerilor fermieri din diaspora cu finanțare 100% nerambursabilă
acordată tânărului fermier.

Valoare sprijinului acordat
tânărului fermier:

40.000 € (pentru o exploatație între 12.000 și 29.999 SO*)
50.000 € (pentru o exploatație între 30.000 și 50.000 SO)

Sprijinul se acordă în două tranșe pentru implementarea obiectivelor din Planul de afaceri și
a condițiilor obligatorii.

* SO = valoarea producției standard, calculată prin introducerea indicatorilor specifici exploatației în Cererea de finanțare.

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

Noutăți pentru sesiunea din 2021
În sesiunea de depunere a proiectelor din 2021, adresată tinerilor din diaspora
care doresc să se instaleze ca șefi/ manageri de exploatație, au fost introduse
câteva simplificări față de sesiunea anterioară:
Au avut un loc de muncă în țări membre UE sau țări terțe UE în domeniul
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni
neîntrerupte, în ultimele 24 luni* (față de 12 luni în sesiunea anterioară)
dinaintea depunerii Cererii de finanțare;
sau
Au absolvit în ultimele 60 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare* un
program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie
agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre UE sau țări
terțe UE.

Tinerii care au avut un loc muncă în țări membre UE sau țări terțe UE în domeniul
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, vor putea depune unul din următoarele documente:
Document autentificat prin apostilă emisă conform Convenției de la Haga, care face dovada locului de muncă, de
tipul: contract individual de muncă/ certificat de angajare, ori o dovadă privind desfășurarea unei activități independente/
raport de muncă/ stagiu de practică/ internship/ contract de ucenicie sau alt document eliberat de angajator, în
conformitate cu actele în vigoare ale acelui stat;
sau
Document fară apostilă* de tip contract individual de muncă/ certificat de angajare ori o dovadă privind desfășurarea
unei activități independente/ raport de muncă/ stagiu de practică/ internship/ contract de ucenicie sau alt document
eliberat de angajator care fac dovada faptului că solicitantul a desfășurat o activitate, cel puțin 3 luni neîntrerupte în
ultimele 24 de luni (dovedite printr-un certificat de înregistrare), în conformitate cu actele în vigoare ale acelui stat.

Tinerii care au absolvit în ultimele 60 de luni un program de studiu (postuniversitar, universitar, preuniversitar) în
țări membre UE sau țări terțe UE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară vor putea
depune unul dintre următoarele documente:
Document oficial cu apostilă (Conform Convenției de la Haga) - diplomă/ certificat de absolvire/ adeverință de absolvire
a studiilor respective, însoţită de situația școlară sau alt document care să dovedească absolvirea unui program de
studiu);
sau
Document fară apostilă* - diplomă/certificat de absolvire/ adeverință de absolvire a studiilor respective (însoţită de
situația școlară sau alt document care să dovedească absolvirea unui program de studiu în ultimele 60 de luni înaintea
depunerii Cererii de finanțare), însoțit de un Certificat de înregistrare emis de autorităţile locale care dovedește
prezența solicitantului în unul din statele UE sau terțe UE, cel puţin 3 luni neîntrerupte în ultimele 24 luni anterioare
depunerii Cererii de finanțare.

* modificări aduse sesiunii actuale a sM6.1 în vederea facilitării accesării de către tinerii fermieri din Diaspora

Beneficiarii
sM 6.1:

Tinerii cetățeni români cu reședința curentă într-unul din statele membre sau
terțe UE care fie au lucrat în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau
economie agrară, fie au absolvit studii în aceste domenii.

Descărcaţi gratuit
Ghidul Solicitantului de pe
www.afir.info, secţiunea
„Investiţii PNDR”

Împreună creştem satul românesc.
CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTELOR
sectoarele prioritare;
zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine)
și
vegetal (legume în câmp,
pomicultură și producere de
sămânță);

comasarea exploatațiilor prin
preluarea integrală a acestora;

potențialul agricol al fermierului,
stabilit în baza studiilor de
specialitate;

nivelul de calificare în
domeniul agricol;

deținerea, păstrarea şi dezvoltarea
nucleelor de soiuri și rase
autohtone.

CE SE POATE REALIZA
Exploatația
trebuie să fie
înregistrată în
Registrul Unic de
Identificare de la
APIA, în Registrul
agricol și/ sau în
Registrul
exploatațiilor
de la ANSVSA.

Retehnologizarea fermelor (achiziția de utilaje,
echipamente, irigații etc.);
Preluarea integrală a mai multor exploatații cu valoare
economică mică;

Plantarea soiurilor autohtone/ creșterea
raselor de origine;
Creșterea nivelului de calificare în domeniul
agricol;

Dezvoltarea unei ferme de subzistență (prin
creșterea SO);

Adaptarea fermelor la standarde de
calitate și de protecție a mediului.

CONDIŢIILE MINIME DE ACCESARE
Fermierul trebuie:

se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO;
să dețină competențe și aptitudini profesionale adecvate și să prezinte un Plan de afaceri;
să își stabilească domiciliul în UAT-ul* în care exploatația este înregistrată;
să aibă locul de muncă (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) în același UAT sau zona limitrofă a
UAT-ului în care este înregistrată exploatația (în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este/ va fi încadrat
într-o activitate salarizată);
sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în același UAT în care este înregistrată exploatația.
* UAT = Unitate Administrativ-Teritorial[

Pentru a solicita informații privind întocmirea dosarului sau accesarea submăsurii, ne puteți scrie la adresa de e-mail relatii.publice@afir.info sau suna la numărul 0728.107.516

