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finonledzd dezvoltarea proiectelor pilot 5i a noilor produse 5i tehnologii prin
PNDR 2O2O

Agentia pentru Finanlarea Investitiilor Rurale (AFIR) primegte in perioada 29
ianuarie - 30 aprilie 2018 solicitiri pentru finanlarea proiectelor de infiinlare si functionare a
grupurilor operalionale care dezvolti proiecte pilot 9i noi produse tn sectorul agricol 9i in cel
pomicol prin submSsurile 16.1 (agricol) gi 16.1a (pomicol) din cadrul programului Nalional de
Dezvoltare Rurali 2014 - 2020 (PNDR 2020).

Alocarea financiard stabiliti pentru prima sesiune de primire a solicitSrilor de
finanlare pentru infiinlorea gi funclionareo grupurilor operotionole in sectorul agricol este
5.676.044 euro gi 5.850.768 euro pentru sectorul pomicol.
,,Dezvoltareo proiectelor pilot ti a unor noi produse in sectorul ogricol sou pomicol
este o oportunitate excelentd pentru fermierii romdni de o se aldtura celor europeni in ceea ce
privegte inovoreo 5i excelenSo in producSie. Aceste linii de finanlore oferd posibilitatea de a face
cercetore aplicotd pentru obiinereo unor soluSii de eficientizore o proceselor tehnologice sou de
obsinere a unor noi produse in vedereo comercializdrii. Este pentru prima oord cdnd finoisdn
ocest tip de proiecte gi considir cd este o ocozie foarte bund pentru dngrenareo orgonismelor

de cercetore romdneSti sou o oltor octori din sectorul agroolimentor gi cel pomicol in
constituirea unor grupuri operalionole care sd ducd lo o cooperore reald intre toate pdrtile
interesate." a precizat directorulgeneral al AFIR, Adrian CHESNOIU.
Valoarea maximi a sprijinului acordat prin sM 16.1 9i sM 16.1a pentru dezvoltarea
proiectelor pilot, noi produse, procese gi tehnologii este de 5OO.0O0 de euro/ proiect. pentru
aceste submisuri pragurile minime sunt de 10 puncte in cazul sM 16.19i 15 puncte in cazul sM
16.1a, acestea reprezentand pragurile sub care nicio cerere de exprimare a interesului nu este

eligibili,
Cererile se depun on-line pe pagina oficiali a Agenliei, www.afir.info. pentru
intocmirea documenta[iei necesare ob]inerii finan]srii, solicitanlii interesali au la dispozi]ie
Ghidul solicitantului gi anexele aferente sM 16.19i 16.1a, documente pe care le pot consulta pe
site-uf Agenliei, la sectiunea ,,/nyestitii PNDR".:
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INFORMATII SUPLIMENTARE

Pentru subm;surile (sM) 16.1 gi 16.1.a existd o abordare in doud etape, conform preciz;rilor
din figa misurii. Astfel, in etapa I se va lansa o sesiune de depunere a cererilor de exprimare a

interesului (cEl) pentru accesarea finant;rii proiectelor, iar in etapa a ll-a va avea loc
depunerea, evaluarea 9i seleclia proiectului detaliat al Grupului Operalional (GO).
Solicitan!ii eligibili sunt grupurile operalionale, fSri statut juridic, constituite in func!ie de tema
proiectului, din minim un partener din domeniul cercetirii sau sectorul agroalimentar din cel
5i
puiin un fermier, un grup de producitori, o cooperativa sau o altd formi de asociere in
agricu

ltur;.

Pe baza temei proiectului care va fi abordati de Grupul operalional, alli parteneri relevanti
(cum ar fi: consilieri, oNG-uri, alli consultanli, ?ntreprinderi etc.) se pot al;tura parteneriatului.

Parteneriatul poate avea ca membrl gi persoane fizice neautorizate, cu conditia ca liderul de
proiect si fie cel pulin PFA, tt, tF (infiinlate conform legii).

Intensitatea sprijinului submSsurilor 16.1 ;i 16.1.a este 1oo% nerambursabild penrru
urm;toarele tipuri de cheltuieli specifice:
.
I elaborarea de studii pregititoare, studii de fezabilitate ;i planuri, inclusiv pranur
proiectu

:

lu i;

cheltuieli de funcllonare a GO (cheltuieli de transport ;i diurni ale coordonatorului sau
echipei de proiect 9i partenerilor, costuri legate de activitSlile pa rten eriatu lui, conform
legislatiei nationale; onorarii ale personalului; cheltuieli legate de inchirierea spaliilor
de desfigurare a int6lnirilor pa rteneriatu lu i, inchiriere sediu, achizi!ie echipamente lT 9i
alte

dotiri necesare desfiguririi cooper5rii);

costurile directe generate in mod specific de activitalile incluse in planul de proiect
depus de GO (cheltuieli legate de chirii pentru echipamente, utilaje, imobile necesare
desfigurdrii activitalii descrise in proiect, altele decat sediu; investitii de modernizare
9i/sau construclie clSdiri, echipamente, utilaje necesare implementSrii proiectului;
aplicalli software adecvate activit;lii descrise in proiect);

cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor (organizare evenimente diseminare,
pliante, publicalii, participare evenimente specifice in vederea diseminirii rezultatelor
etc. ).
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in care prin proiect vor fi prevSzute 5i acliuni aferente submisurilor 4.L, 4.La, 4.2

$i

4.2a, acestea vor respecta intensitatea aferentS.

Dintre cheltuielile neeligibile pentru investiliile finanlate in cadrul sM L6.1 9i sM 16.1.a,
amintim cateva tipuri: cheltuielile cu achizitionarea de bunuri 9i echipamente,,second hand",
cheltuieli cu achizilia mijloacelor de transport pentru uz personal 9i pentru transport persoane'
construclia sau modernizarea locuinlei gi sediilor sociale, cheltuieli cu investiliile ce fac obiectul
dublei finantiri care vizeazd aceleagi costuri eligibile, achizilionarea de clSdiri etc.

