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Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole
Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” se incadreaza in Axa I PNDR (Programul National
pentru Dezvoltare Rurala) „Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” si are ca obiectiv
general:
Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor
de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.
Obiective specifice:
• Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si
producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
• Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
• Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite
• Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de asociere.
Beneficiarii eligibili sunt:
• fermierii in virsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii cererii de finantare),
• persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie
agricola:
- are o dimensiune economica egala sau mai mare de 2 UDE;
- este situata pe teritoriul tarii;
- este inregistrata in Registrul fermelor/Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili sunt:
• Persoana fizica
• Persoana fizica autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
44/2008:
• Intreprindere individuala si familiala
• Societate in nume colectiv
• Asociatie familiala
• Societate in comandita simpla si pe actiuni
• Societate pe actiuni
• Societate comerciala cu capital integral privat
• Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/1991);
• Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/2005);
• Grup de producatori (recunoscut in baza Legii nr. 338/2005), doar cu conditia ca investitiile
realizate sa deserveasca interesele propriilor membri;
• Cooperativa agricola
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Societate cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
IMPORTANT! Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finantare, au obligatia sa se
inregistreze si autorizeze pana la data incheierii Contractului de finantare cu APDRP (Agentia de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit).
•

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
• Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al Masurii si cu cel putin unul
dintre obiectivele specifice;
• Proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei si sa demonstreze imbunatatirea
performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei;
• Prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei
agricole;
• Solicitantul trebuie sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la
data darii in exploatare a investitiei prin indeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin
tehnic, economico-financiar si de mediu;
• Detine sau se angajeaza sa dobandeasca competente si calificari profesionale in raport cu
activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare;
Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:
• Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma,
incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;
• Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol,
inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
• Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte
• Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat,
asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
• Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje,
instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin
studiul de fezabilitate sau memorial justificativ;
• Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare
activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
• Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie
(minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare / reconversie al plantatiilor de vita-devie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
• Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
• Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
• Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
• Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare
pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila
• Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
• Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.
ATENTIE ! Documente de calificare solicitate:
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Care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea pentru
responsabilul legal/beneficiar
Responsabilul legal poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document
care sa certifice pozitia in societate – carte de munca/actionar

ATENTIE! Solicitantul poate sa opteze in Cererea de finantare sau pana la data depunerii primei cereri
de plata, pentru obtinerea valorii avansului in vederea demararii investitiei, APDRP poate sa acorde un
avans de maxim 50% din valoarea ajutorului public.
Valoarea MAXIMA eligibila pentru perioada 2010 – 2013:
2 mil. Euro ponderea sprijinului nerambursabil - 800.000 Euro / proiect.
Sprijin public nerambursabil din valoarea eligibila a investitiei – 2010 – 2013:
• 40 % sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
•

10% - Tineri producatori agricoli (sub 40 ani),

•

10% - investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), pct
(i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr 1698/2005

•

25% - numai pentru anul 2010 - investiţiile avand drept scop implementarea Directivei
Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protecţia apelor impotriva
poluarii cu nitraţi proveniţi din surse agricole şi prevede un astfel de sprijin pe o
perioada de 4 ani incepand cu 01.01.2007.

Valoarea MAXIMA eligibila:
- 3 mil. Euro ponderea sprijinului nerambursabil – 1.200.000 Euro/proiect care include şi
investiţii pentru obţinerea de energie regenerabila.
- 4.000.000 Euro ponderea sprijinului nerambursabil – 1.600.000 Euro/proiect care aparţin unei
forme asociative şi deservesc membrii acesteia.
Ajutor public:
- 40% din valoarea eligibila
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