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coMUNtCAT DE
:
AFIR a publicat versiunea finala a Ghidului solicitantului
pentru investilii in pomiculturi

Agentia pentru Finanlarea Investiliilor Rurale a publicatversiunea finald a Ghidului solicitantului
pentru investitii in exploatalii pomicolefina ntate prin submisura 4.La din programul Nalional de
Dezvoltare Rural; 2014

-

2020 (PNDR 2020). Ghidul poate fi consultat pe pagina oficia15 de
internet a Agenliei, www.afir.info, la sec!iunealnvestltii pNDR.
,,Versiuneo finald o Ghidului vine cu o serie de clorificdri cu privire la dimensiunea economicd a

exploatatiilor ogricole pentru solicitontii care depun mai multe proiecte in oceeati sesiune. o
noutate in ceed ce privette investitiile ce pot fi sprijinite prin intermediul acestei submdsuri este
reprezentatd de introducereo speciilor dud si goji, specii in cazul cdroro pentru cheltuielile
generqte de infiintareo plantatiilor se va aplico procedurd de achizitii de bunuri servicii o AFIR.
5i
De osemeneo, AFIR vo obline Extrdsul de carte Funciard oferent imobitutui pe bdza datelor
cadostrole inscrise de cdtre solicitdnt in Cerereo de Finan,tare, in sec.tiunea dedicatd. Recomand
tuturor solicitan .tilor sd anolizeze Ghidul cu aten.tie pentru o putea, ulterior, sd completeze corect
cererile de finon.tore si sd prezinte toote documentele solicitote",a mentionat Adrian cHESNol,,
directorul general al AFIR.

Prin intermediul submisurii 4.la, se acordd fonduri nerambursabile de maximum
1.050.000 de euro, cu o intensitate a sprijinului acordat de 50%, cu majorare p6nd la 90% din
totalul cheltuielilor eligibile, in funclie de beneficiar (t6nJr fermier/ forme asociative) si de
investitie (ecologicS/ investltii in zone cu constrengeri naturale etc.).Solicitanlii din teritoriul lTl
Delta Dundrii vor putea depune proiecteje in cadrul sesiunii deschise la nivel national. cu
respecta rea Strategiei lTl.

Precizim cd pe pagina de internet www.afir.info (secliunea Investi!ii pNDR), au fost
publicate alituri de versiunea finald a Ghidului solicitantului gi anexele aferente acestuia,
necesare pentru intocmirea unui proiect, inclusiv Cererea de Finanlare pe care beneficiarii o pot
testa ti pregSti in vederea depunerii.
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