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M6/2B Agricultură competitivă prin
reînnoirea generațiilor de fermieri
Beneficiari/ aplicanți proiecte finanțate prin GAL

Beneficiarii direcți (grupul țintă):
 Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, adică o persoană cu vârsta de până la 40 de
ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește
pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca unic șef al respectivei exploatații.
 Persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Reg.(UE) nr.
1305/2013, se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la
gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.

Beneficiarii indirecți:
 Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă.
 Producătorii agricoli individuali din teritoriu.

Acțiuni finanțate (cheltuieli care pot fi realizate)

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de
Afaceri, respectând condițiile de eligibilitate prevăzute în fișa măsurii, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru
implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Planul de afaceri va include cel puțin următoarele:
 Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului,
abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației).
 Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex. obiectivul general, obiectivele operaționale – planificarea
îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, în
cazul exploatațiilor agricole care vizează creșterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu
precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli.
 Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizare eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea
exploatației agricole, formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare și consiliere – pentru a
îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea activităților agricole (evaluarea riscurilor de mediu și
planificarea implementării).

Precondiția gestionării eficiente a planului de afaceri este reprezentată de stabilirea domiciliului beneficiarului în UAT în care
exploatația este înregistrată (UAT aparținând teritoriului acoperit de GAL DN Tulcea), precum și a locului de muncă în același UAT sau
zona limitrofă.

Condiții generale pentru accesare fonduri finanțate SDL

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
• Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 S.O. (valoare producție standard);
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
• Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
 cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire;
sau
 angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare
a ajutorului, inclusiv prin participarea la cursuri de instruire organizate în cadrul măsurii M2/ 1C sau la programe de instruire similare.

•În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de
Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii și pepinierele. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen
de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
•Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;
•Solicitantul își va stabili domiciliul și sediul social în UAT în care este înregistrată exploatația și locul de muncă (după caz) în aceeași UAT sau zonă
limitrofă, până la momentul demarării planului de afaceri;
•Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea
producției proprii în procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului
de afaceri);



În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd,
conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

Valoarea proiectelor (sprijinul finanțat prin cererea de finanțare)

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este de:
• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;/ • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 SO.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei
de finanțare.
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.
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