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CE ESTE CE ESTE FEADR?FEADR?

     Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de
finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre în
implementarea Politicii Agricole Comune.

      FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural românesc, în valoare
de aproximativ 7,5  miliarde de euro, începând cu 2007 si pâna în 2013. Similar cu
Programul SAPARD, si FEADR se va baza pe principiul cofinantarii proiectelor de
investitii private.

Fondurile europene vor putea fi accesate în baza a doua documente-cheie:
Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala si Programul National
de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR)



AAGGENENTTIA DE PLIA DE PLATATI PENTRU DEZVOLTAREI PENTRU DEZVOLTARE
RURALRURALAA  SSI PESCUIT (APDRP)I PESCUIT (APDRP)

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) cuprinde:

� o unitate centrala de coordonare;

� 8 Centre Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP), care
corespund celor opt Regiuni de Dezvoltare;

� 42 unitati judetene organizate în Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit (OJPDRP).



Aproape 10 miliarde

    8,022 miliarde UE                                                     1,948 miliarde RO

 

FONDURI PUBLICE NERAMBURSABILEFONDURI PUBLICE NERAMBURSABILE
2007-20132007-2013



MMAASURA 121SURA 121  ––
MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR   AGRICOLEAGRICOLE
Obiectivele masurii:

• Modernizarea si restructurarea exploatatiilor agricole in vederea cresterii
competitivitatii lor prin utilizarea mai buna a factorilor de productie;

• Introducerea de noi tehnologii si inovatii  favorizând calitatea si  productia biologica;
• Diversificarea productiei, incluzând obtinerea si utilizarea de energie regenerabila;
• Respectarea normelor comunitare privind cerintele de eco-conditionalitate (cross-

compliance);

Beneficiari:

     Producatori agricoli - persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale autorizate si
persoane juridice,  constituite în conformitate cu legislatia în vigoare.



MMAASURA 121SURA 121  ––
MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR   AGRICOLEAGRICOLE
Volumul sprijinului

Prin Masura 121, pentru perioada 2010 – 2013, se acorda fonduri nerambursabile
în proportie de 40% – 75% din valoarea eligibila a proiectului, fondurile reprezentând
cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge contributia privata.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de
Euro aceasta suma reprezentând valoarea totala eligibila a proiectului.

Valoarea maxima a cofinantarii publice poate ajunge la 1.600.000 Euro, cu o
pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care apartin
unei forme asociative si care deservesc majoritatea membrilor acesteia
(jumatate plus unul din membri). Valoarea maxima eligibila a unui astfel de proiect va fi
de 4.000.000 Euro.

Alocare totala: 1.020.505.603 Euro- contributie publica
.



MMAASURA 123 SURA 123 ––  PROCESAREA PRODUSELORPROCESAREA PRODUSELOR
AGRICOLE AGRICOLE SSI SILVICEI SILVICE
Actiuni prevazute

Are ca obiectiv general cresterea competitivitatii întreprinderilor de procesare
agroalimentare si forestiere, prin îmbunatatirea performantei generale a întreprinderilor
din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai
buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.

 Alocare totala: 1.092.682.409 Euro- cheltuiala publica



MMAASURA 123 SURA 123 ––  PROCESAREA PRODUSELORPROCESAREA PRODUSELOR
AGRICOLE AGRICOLE SSI SILVICEI SILVICE

Care sunt tipurile de investitii pe care le pot
realiza întreprinderile de procesare?

•Construirea SI/SAU modernizarea:

– cladirilor de productie

– depozitelor, inclusiv depozite frigorifice en-gross

•Achizitionarea de utilaje, instalatii, echipamente,
aparate  si costuri de instalare; mijloace de transport
specializate, necesare activitatii de productie

! Lista este indicativa !



MMAASURA 123 SURA 123 ––  PROCESAREA PRODUSELORPROCESAREA PRODUSELOR
AGRICOLE AGRICOLE SSI SILVICEI SILVICE

Care sunt tipurile de investitii pe care le pot
realiza întreprinderile de procesare?

•Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de
patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
•Investitii necesare

– îmbunatatirii controlului intern al calitatii materiei
prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor

– producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile.

! Lista este indicativa !



    M    MAASURA 312 - SPRIJIN PENTRUSURA 312 - SPRIJIN PENTRU
DIVERSIFICAREA  ACTIVITDIVERSIFICAREA  ACTIVITATATII NON-II NON-
AGRICOLE AGRICOLE SSI CREAREA I CREAREA SSI DEZVOLTAREA DEI DEZVOLTAREA DE
MICRO-MICRO-ÎÎNTREPRINDERINTREPRINDERI

Actiuni prevazute :

• diversificarea catre activitati non-agricole ofera oportunitate de obtinere a unor venituri
suplimentare de catre fermieri si o reducere a dependentei acestora de activitatile agricole prin
aceasta masura vor fi sprijinite, în mediul rural, activitati non-agricole ca de exemplu:

� investitii în producerea, procesarea si/sau marketing-ul primar al produselor care nu sunt
acoperite de  Anexa 1 din Tratat precum si procesarea industriala a produselor lemnoase.

� promovarea si dezvoltarea  activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati
traditionale cu specific local

� investitii de dezvoltare a activitatilor de desfacere si comercializare a propriilor produse si a
altor produse locale (produse de artizanat, mestesugaresti, produse traditionale etc.)

� investitii pentru încurajarea si dezvoltarea agro-turismului



    M    MAASURA 312 - SPRIJIN PENTRUSURA 312 - SPRIJIN PENTRU
DIVERSIFICAREA  ACTIVITDIVERSIFICAREA  ACTIVITATATII NON-II NON-
AGRICOLE AGRICOLE SSI CREAREA I CREAREA SSI DEZVOLTAREA DEI DEZVOLTAREA DE
MICRO-MICRO-ÎÎNTREPRINDERINTREPRINDERI

Actiuni prevazute :

• Sprijinirea activitatilor de creare si dezvoltare de activitati întreprinse de micro-
întreprinderi, promovarea antreprenoriatului si dezvoltarea de structuri economice.

Beneficiari:

• membrii gospodariilor agricole, însemnând persoane fizice autorizate sau persoane
juridice, precum si asociatii ale acestora care sunt înregistrate in Registrul Agricol si
desfasoara activitati agricole în momentul aplicarii.



    M    MAASURA 312 - SPRIJIN PENTRUSURA 312 - SPRIJIN PENTRU
DIVERSIFICAREA  ACTIVITDIVERSIFICAREA  ACTIVITATATII NON-II NON-
AGRICOLE AGRICOLE SSI CREAREA I CREAREA SSI DEZVOLTAREA DEI DEZVOLTAREA DE
MICRO-MICRO-ÎÎNTREPRINDERINTREPRINDERI
Beneficiari:

• micro-întreprinderile asa cum sunt definite în legislatia în vigoare, (micro-
întreprindere cu mai putin de 10 angajati, cifra de afaceri de maxim 2 milioane Euro)

      Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei masuri va fi de pana la
70% din totalul cheltuielilor eligibile, MAXIM 200.000 EURO.

Alocare totala: 395.147.681 Euro- cheltuiala publica



    M    MAASURA 313 - SURA 313 - ÎÎNCURAJAREA  ACTIVITNCURAJAREA  ACTIVITATATILORILOR
TURISTICETURISTICE

Obiectivele specifice se refera la:

� Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în special pentru tineri
si femei;

� Cresterea valorii adaugate în activitati de turism;
� Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
� Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.

Obiectivele operationale se refera la:
� Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica;
� Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica;
� Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de

interes turistic.



    M    MAASURA 313 - SURA 313 - ÎÎNCURAJAREA  ACTIVITNCURAJAREA  ACTIVITATATILORILOR
TURISTICETURISTICE
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313

� Micro-întreprinderile
� Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data

semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana
fizica autorizata si sa functioneze ca micro-întreprindere,

� Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare, precum
si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar între comune

� ONG-uri



    M    MAASURA 313 - SURA 313 - ÎÎNCURAJAREA  ACTIVITNCURAJAREA  ACTIVITATATILORILOR
TURISTICETURISTICE
Sprijinul public

Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil
va fi de pâna la:

� 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect în cazul
proiectelor de investitii în agroturism;

� 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru
alte tipuri de investitii în turismul rural.

Alocare totala: 544.222.774 Euro- cheltuiala publică



    M    MAASURA SURA 1112 - 12 - INSTALAREA TINERILORINSTALAREA TINERILOR
FERMIERIFERMIERI
Actiuni prevazute :

• Îmbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii
tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele
pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de
munca;

• Îmbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reînnoirea generatiei sefilor
acestora, fara cresterea populatiei active ocupate în agricultura.



    M    MAASURA SURA 1112 - 12 - INSTALAREA TINERILORINSTALAREA TINERILOR
FERMIERIFERMIERI
Beneficiarii eligibili:

Fermierii în varsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de finantare),
persoane fizice sau juridice care practica în principal activitati agricole si a caror
exploatatie agricola:
• are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE;
• este situata pe teritoriul tarii;
• este înregistrata în Registrul fermelor si Registrul agricol.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploatatie
agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul
pentru instalare poate creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depasi 25.000

Euro/exploatatie.
Alocare totala: 337.221.484 Euro- cheltuiala publica



        PAPASSII...II...

Identificarea investitiei

• pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai întâi sa identificati domeniul
in care doriti sa investiti.

• dupa identificarea acestuia, având o idee de investitie sau dorinta de a realiza un
proiect, potentialul beneficiar se adreseaza la Directiile judetene pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala, Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit sau la
Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

• la aceste institutii potentialul beneficiar va primi materiale informative, date despre
eligibilitatea investitiei preconizate, precum si documentatia detaliata despre modul în
care trebuie întocmit proiectul.



        PAPASSII...II...

Pregatirea proiectului

•  dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate,
potentialul beneficiar va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii
nerambursabile;

•  un aspect important de care potentialul beneficiar trebuie sa tina seama în acest
moment este viabilitatea economica a proiectului;

•  este necesar ca potentialul beneficiar sa asigure cofinantarea proiectului.

• Proiectul, în functie de valoarea financiara a acestuia, poate fi alcatuit de catre
dumneavoastra sau puteti opta pentru: Institutii ale statului abilitate în acest sens
(Agentia Nationala de Consultanta Agricola) si Companii private de consultanta.



        PAPASSII...II...

Contractul de Consultanta

Cititi cu atentie contractul de consultanta, stabiliti dupa caz clauze speciale si

precise. Cereti firmei sa va asigure si asistenta post-contractare pentru licitatii si

cereri de plata. De cele mai multe ori, partea cea mai dificila nu este alcatuirea

proiectului, ci implementarea financiara  si derularea acestuia.



        PAPASSII...II...

Depunerea si verificarea proiectului

•  Odata finalizata întocmirea proiectului, acesta se va depune la sediul Oficiului
Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit unde se afla amplasata investitia.

• Expertii OJPDRP vor verifica daca proiectul este conform din punct de vedere al
documentelor;

• Daca Cererea de finantare este conforma (contine toate documentele solicitate),
urmeaza verificarea eligibilitatii, mai exact, se verifica daca sunt respectate toate
conditiile si cerintele specifice.



        PAPASSII...II...
Aprobarea proiectului

Dupa primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finantate,
APDRP notifica Beneficiarul privind Decizia de Selectie.
În termen de  60 zile calendaristice de la data primiri notificarii Beneficiarul trebuie sa se
prezinte la sediul Centrului Regional de care apartine, pentru semnarea contractului de
finantare. Se recomanda consultarea textului integral al Contractului de finantare (Anexa 5
la prezentul ghid) vezi www.apdrp.ro.În urma  evaluarilor, beneficiarul va fi informat daca
proiectul este sau nu eligibil si selectat, precum si data la care trebuie sa se prezinte pentru
semnarea contractului de finantare.

Implementarea proiectului

• Achizitiile trebuie sa respecte legislatia nationala si procedurile in vigoare;
• Cererile de plata trebuie sa coincida cu specificatiile din dosarul de achizitii.



        ATENATENTTIE !IE !

Beneficiarul este obligat sa nu înstraineze sau/si
sa modifice investitia realizata prin proiect pe o
perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de
Agentie.



VVAA MUL MULTTUMESC!UMESC!

Oana Oana VOCHIVOCHITTOIUOIU
Expert ComunicareExpert Comunicare

Telefon 021.310.16.35Telefon 021.310.16.35

promovare@apdrp.ropromovare@apdrp.ro

www.apdrp.rowww.apdrp.ro


