NOI CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU TINERII
FERMIEN CARE DORESC SA OBTINA SUBVENTII

In cursul anului

2018, sprijinul oferit fermierilor pentru aceasta masura ar puteaJi
mai mare cu 25-50% decat pana acum.

Tinerii femrieri vor putea accesa si in 201 g sprijinul aferent masurii 6.1 din
PNDR, conditiile de eligibilitate pentru accesarea finantarii, ramanand, in mare,
aceleasi ca si pana acum, insa fiind introduse si cateva noutati pentru anul in
cu rs.

Astfel conditiile de eligibilitate pentru tinerii care doresc sa acceseze finantare
pentru inflintarea de ferme sunt urmatoarele:

-

sa aiba varsta maxima de 40 ani, inclusiv, astfel incat sa se incadreze

rn
categoria
de
fermier,,;
,,tanar
- sa aiba in proprietate o exploatatie agricola care este inregistrata ca
microintreprindere - intreprindere mica si al carei sef €sre;
- Exploatatia agricola detinuta sa aiba o dimensiune economica intre 12.000 -

50.000
SO;
Beneficiarul
trebuie
persoana
sa
aiba
statutul
de
fizica autorizata (PFA, ll sau
lF), de asociat unic al unui SRL sau de actionar maioritar al unui SRL.

solicitantii ce acceseaza acesta masura in 2018 vor beneficia de sprijin tot
pentru o perioada de maxim 3 ani (5 ani pentru investitiile in pomicultura).

Sprijinul este
acordat dupa cum
- 50.000 euro pentru exploatatiile intre 3O.OOO SO si
- 40.000 euro pentru exploatatiile intre 12.000 SO si

urmeaza:
5O.OOO SO;
29 999 SO.
Sprijinul se va acorda in doua transe iar valoarea va fi achitata sub forma de
suma
forfetara,
acordata
tn
felu I
u rmator:
7 5o/o din totalul sumei va fi acordat la semnarea contractului de Finantare;
- 25 o/o din sprijin va fi acordat pe parcursul desfasurarii programului propriu-zis,
daca se constata ca toate conditiile impuse la semnarea contractului au fost
indeolinite.

-

Prima cerere de plata se va depune in maximum 30 de zile calendaristice de la
data semnarii Contractului de finanlare si reprezinta 7 5o/o din valoarea sprijinului
acordat. Plata se va efectua in maximum 90 de zile de la data declararii
AFIR.
conformitatii

cererii de

plata

de

catre

Inaintea solicitarii celei de a doua transe de plata, beneficiarul se obliga sa faca
dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea
productiei proprii in procent de minimum 20o/o din valoarea primei transe de plata.
Cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri
prin prezentarea documentelor justificative, conform legislatiei in vigoare.

