MĂSURA 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”
FERMA DE FAMILIE
Lansarea sesiunii de depunere proiecte va avea loc în perioada 20 mai - 18 iulie 2014.
Alocarea financiară se va face distinct pentru: - Sectorul vegetal 17.500.000 euro
- Sectorul zootehnic 17.500.000 euro
Beneficiarii eligibili sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care
practică în principal activităţi agricole –activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune cuprinsă între 2 si 50
UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.
Nu sunt eligibili solicitanţii al caror obiect principal de activitate este activitatea cod CAEN 0161 Activităţi auxiliare
pentru producţia vegetală şi cod CAEN 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor.
Solicitantul trebuie să facă dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri din
exploatare.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
 Persoana fizică; Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi familiale; Societate în nume colectiv
– SNC ; Societate în comandită simplă – SCS ; Societate pe acţiuni – SA ;Societate în comandită pe acţiuni – SCA ;
Societate cu răspundere limitată – SRL ; Societate comercială cu capital privat ;Societate agricolă.
Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură:
 Exploataţiile agricole de subzistenţă cu dimensiune de sub 2 UDE;
 Exploatațiile agricole cu dimensiunea economică mai mare de 50 UDE;
 Exploatațiile agricole rezultate din fracționarea în anii 2013/2014 a altor exploatații pentru obținerea unui
sprijin financiar din cadrul Măsurii 121, necuvenit.

•
•
•

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: să fie:
persoană fizică cu obligaţia de a se autoriza ca persoană fizică autorizată/
întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/ 2008 cu modificările şi completările ulterioare;
persoană juridică română cu capital 100 % privat;

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
-Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele
specifice;
-Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a
exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei;
Pentru ca un proiect să fie considerat ca fiind în acord cu potenţialul agricol al zonei, cel puţin 75% din structura
plantelor de cultură sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie să se încadreze în zona cu potenţial mediu şi/ sau
ridicat.
ATENŢIE! Operaţiunea de depozitare este cheltuială eligibilă pe Măsura 121 dacă se depozitează numai producţia
fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelată cu producţia obţinută în cadrul fermei, asigurându se astfel
demarcarea cu Măsura 123.
-Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu
proiectul.
-Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate.
- Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei:
1. Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea proiectului Anexa 13;
2. Document de la banca cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR
Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile
1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă;
2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol;
3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte;
4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în
vederea respectării condiţiilor de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii,
echipamente și accesorii, echipamente și software specializate;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care
nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă de vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP
vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;
10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă,
în scopul producerii de energie regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei;
14. Costurile generale ale proiectului, (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi
construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.
Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate: Autocisterne, Autoizoterme,
Autoizoterme cu frig, Mijloace de transport animale, Mijloace de transport albine.
Proiectele care solicita finantare sunt selectate pe baza de punctaj, respectand criteriile de selectie. Punctaj
minim-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.
I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile
și nu sunt forme asociative.
Pentru toate proiectele depuse în cadrul Măsurii 121 ferme familiale, atât pentru sectorul zootehnic cât şi
sectorul vegetal, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 125.000 Euro, iar ponderea sprijinului
nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 50.000 Euro).
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
o 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de
Finanţare;
o 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu
handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 200015 (conform Regulamentului CE
nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii);
o 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de
operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru
tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”.
Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operatiuni;

