MASURA 121 – MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE
-

Cooperativele agricole –

Contribuţia publică aferentă
ă acestei sesiuni este de 115.000.000 Euro,constituita astfel:
 contribuţia Guvernului României – 5%;
 contribuţia Uniunii Europene
ne – 95%.
În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară
financiar se va face distinct pentru:
Sectorul vegetal:: 50 milioane euro, din care:
‐ Achizitii de utilaje‐40
40 milioane euro
‐ Proiecte
oiecte cu constructii montaj: 10 milioane euro
Sectorul zootehnic:: 50 milioane euro, din care:
‐ Achizitii de utilaje‐10
10 milioane euro
‐ Proiecte cu constructii montaj: 40 milioane euro
euro.
Îndeplinirea standardelor pentru sectorul zootehnic:
zootehnic 15 milioane Euro, pentru implementarea standardelor
pentru lapte crud.
Beneficiarii eligibili sunt fermierii definiţi
defini i conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică
practic în
principal activităţi agricole –activitate
activitate principal
principală conform Certificatului de Înregistrare
nregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului – a căror
ăror exploata
exploataţie este situată pe teritoriul ţării,
rii, are o dimensiune egală
egal sau mai mare
de 2 UDE, și care este înregistratăă în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.
Nu sunt eligibili solicitanţii
ţii
ii al caror obiect principal de activitate este activitatea cod CAEN 0161‐Activităţi
auxiliare pentru producţia vegetalăă şi cod CAEN 0162‐Activităţi
0162
auxiliare
are pentru creş
creşterea animalelor
Pentru a demonstra căă practică
practic în principal activităţi agricole, în cazul unei activităţi
activit
existente,
solicitantul trebuie să facă dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintăă cel puţin
pu 50% din total venituri
din exploatare.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
 Societate cooperativă agricolă; (înfiinţată
(înfiin
în baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificările
ările și completările ulterioare
doar cu condiţia
ia sa aiba statutul de fermier, respectiv sa fie inregistrata la APIA si/sau ANSVSA, iar investiţiile
realizate să deservească interesele propriilor membri;
 Cooperativă agricolă. (înfiinţată
ţată în baza Legii nr. 566/ 2004 ,art.6, lit.e) cu modific
modificările și completările
ulterioare, doar cu condiţia
ia sa aiba statutul de fermier, respectiv sa fie inregistrata la AP
APIA si/sau ANSVSA, iar
investiţiile realizate să deserveascăă interesele propriilor membri.
Solicitantul trebuie săă respecte următoarele:
urm
‐ să fie persoană juridică românăă cu capital 100 % privat;
‐ capitalul/ acţionariatul
ionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral str
străin;
‐ să acţioneze în nume propriu;
‐ să asigure surse financiare stabile și
ș suficiente pe tot parcursul implementării
ării proiectului.

Pentru ca un proiect săă fie considerat ca fiind în acord cu potenţialul
poten ul agricol al zonei, cel puţin
pu 75% din
structura plantelor de culturăă sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie ssă se încadreze în zona cu
potenţial mediu şi/
i/ sau ridicat.Pentru specii cultivate în spaţii
spa protejate precum şi pentru investiţiile
investi
în apicultură
nu este necesar ca proiectul săă fie în acord cu potenţialul
poten
agricol al zonei.
Condiţii
ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
sprijinului
 Proiectul trebuie să respecte co
conformitatea cu obiectivul general al Măsurii
ă i şşi cu cel puţin unul dintre
obiectivele specifice;
potenţ
agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătăţ
ătăţirea performanţei generale
 Proiectul să fie în acord cu potenţialul
a exploataţiei agricole la data dării
ării în exploatare a investiţiei;
investi
 Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie ssă dovedeascăă o pregătire
ătire profesională,
profesional în raport cu
proiectul;
 Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate;
 Beneficiarul trebuie să declare că asigură
asigur cofinanţarea investiţiei;
 Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că
c a făcut demersurile pentru a obţine
ţine toate avizele şi acordurile.
Tipuri de investiţii
ţ şi cheltuieli eligibile:
eligibile
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii
investi
corporale şi/ sau
necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
eligibile
1. Construirea şi/
i/ sau modernizarea clădirilor
cl
utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând
investiţiile pentru respectarea standardelor
standardel comunitare şi pe cele pentru protecţia
protecţ mediului şi depozitarea
îngrăşămintelor;
i/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
2. Construirea şi/
agricol, inclusiv utilităţi și racorduri
rduri identificate ca necesare;
necesare
3. Construirea şi/
i/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru
p
producţia
ia de lapte, ca de exemplu: echipamente
pentru producerea de furaje, instalaţii
instalaţ de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dot
dotări
tehnice în scopul asigurării controlului
olului calit
calităţii la nivel de fermă etc;
4. Construirea şi/
i/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice
term
și instalaţiilor
instalaţ
de irigat, asigurarea
utilităţilor în vederea respectării
ării condiţiilor
condiţ
de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea
ţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat,
tat, ma
maşini, utilaje, instalaţii,
echipamente șii accesorii, echipamente și
ș software specializate, identificate ca necesare;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea
ţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de
producţie, identificate ca necesare;
7. Înlocuirea plantaţiilor
iilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul
sfâr
ciclului biologic de produc
producţie (minim 40 ani)
şii care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă‐de‐vie
viţă
sprijinit prin FEGA
în cadrul OCP vin și înfiinţarea
ţarea plantaţiilor
plantaţ
pentru struguri de masă;
8. Înfiinţarea plantaţiilor
iilor de pomi, arbu
arbuşti fructiferi și căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă
ţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă
durabil a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
11. Investiţii pentru înfiinţarea
ţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie
ţie scurt şi regenerare pe cale
vegetativă,, în scopul producerii de energie regenerabil
regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură,, cu excepţia
excepţ celor realizate prin Programul Naţional
ional Apicol;
13. Investiţii
ii pentru procesarea produselor agricole la nnivelulfermei8,
ivelulfermei8, cuprinzând echipamente pentru vânzarea
acestora, inclusiv depozitare, răcire
ăcire etc;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar
fi: taxe pentru arhitecţi,
i, ingineri şi consultanţi,
consulta i, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor
iilor necesare implementării
implement
proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate
ţionate în legislaţia
legisla naţională,
achiziţionarea de patente șși licenţe
ţe (maxim 8% din valoarea totală
total eligibilă a proiectului, dacă
dac proiectul prevede
şi construcţii şii maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construc
construcţiilor);
ţiilor);
15. Investiţii necesare adaptării
ării exploataţiilor
exploata
pentru agricultura ecologică;
16. Investiţiile necesare realizării
ării conformităţii
co
cu standardele comunitare.
Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un
anumit tip de materii prime/mărfuri
ărfuri adecvate activit
activităţii
ii descrise în proiect, urm
următoarele: Autocisterne,
Autoizoterme (prevăzute
zute cu izolaţie
izolaţ termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru
transportul mărfurilor alimentare), Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi
controlate), Mijloace de transport animale,
animale Mijloace de transport albine.
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport
transpor nu sunt considerate eligibile.
ATENŢIE! Operaţiunea
iunea de depozitare este cheltuial
cheltuială eligibilă pe Măsura
ăsura 121 dacă
dac se depozitează numai
producţia
ia fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelată
corelat cu producţia
ţia obţinută
ob
în cadrul fermei,
asigurându‐se
se astfel demarcarea cu Măsura
Mă
123.
Criteriile de selecţie
ţie ale proiectului
proiectului:
1. Exploataţii agricole care se adaptează
adapteaz la standardele
ndardele comunitare nou introduse.
introdus
Se acorda punctaj la acest criteriu de selectie numai pentru implementarea urmatorului standard: îndeplinirea
standardelor pentru laptele crud care se aplică
aplic numai pentru ferme existente dee bovine (vaci de lapte și bivolite);
Data la care se încheie perioada de grație
gra este 31.12.2014, iar investiția
ția trebuie ssă se realizeze până la
aceasta dată.. Acest criteriu de selecție
selec se aplică numai pentru modernizări,
ări, iar proiectul trebuie ssă cuprindă
numai investiții
ii referitoare la implementarea standardelor, în proporție
propor de 100%.
2. Exploataţii
ii din sectoarele prioritare,
prioritare în ordinea de priorităţi prezentatăă mai jos
Sectorul vegetal:: (i) legume; (ii) pepiniere și plantaţii de pomi şi arbuştii fructiferi, ccăpşunării; (iii) culturi de
câmp; (iv) pepiniere și plantaţiile
ţiile de vi
viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei
ării/reconversiei planta
plantaţiilor de
viţă de vie) și struguri de masă;
Sectorul de creştere
tere a animalelor:
animalelor (i) bovine; (ii) porcine; (iii) ovine și caprine.
aprine. (iv) ppăsări. Proiectele din
sectorul vegetal de la priorităţile
ăţile i, ii, iii şi iv, care au investiţii în sisteme de iriga
irigaţii, vor primi punctaj
suplimentar pentru acest criteriu de selecţie.
selec

Pentru aceste sectoare prioritare, punctarea
puncta se va realiza diferenţiat
at între categorii de produc
producţie în cadrul aceleiaşi
specii.
3.Exploataţii
ii agricole de semi
semi‐‐subzistenţă.
4. Beneficiarul cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplic
aplică, este constituit ca
forma asociativa sau este membru al unei forme asociative, , recunoscute conform legisla
legislaţiei naţionale în
vigoare.
5. Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR
pentru acelaşi tip de activitate.
6. Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic.
7. Proiectele care au și investiţii
investi pentru procesarea produselor agricole.
Punctajele
pentru
proiectele care prevăd și investiţii de procesare în cadrul fermei, se acordă în
funcție de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului.
8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului.
9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate.
Proiectele care solicita
licita finantare sunt selectate pe baza unei grila de evaluare, respectand criteriile de
selectie. Punctajul minim-15
15 puncte.
Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)
Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40% – 70%
din valoarea eligibilă a proiectului,
proiectului fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge co
ntribuţia privată.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de Euro,
această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
Pentru forma asociativă
Valoarea maximă a cofinanţării
cofinanţă publice reprezintă 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului
nerambursabil de 40%, fara alte majorari,
majorari pentru proiectele care aparţin unei forme associative și care
deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri).
Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.
APDRP poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă
eligibil nerambursabil
nerambursabilă, beneficiarul fiind
obligat să depună o garanţie
ţie financiară,
financiar care să acopere suma solicitată
ă în avans în procent de 110%,
eliberată de către o instituţie
ţie financiar‐
financiar‐bancară.
Detalii suplimentare puteți
ț obține
ține în cadrul Departamentului de Consultanță
ță AgroTransilvania Cluster (în
incinta Agro Transilvania, Loc. Dezmir) la urmatoarele date de contact: Telefon/fax: +40 (264) 504 203; e-mail:
e
consultant@agrocluster.ro

