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 Beneficiari
 Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri)
 Instituții de cult
 Instituții de învățământ locale
 ONG înființate în baza legii 26/2000
 Cooperative
 Tipuri de acțiuni eligibile
 Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și
modernizarea patrimoniului cultural
 Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în
informarea turiștilor și în infrastructura turistică
 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor
locale de bază destinate populației rurale
 Investiții în soluții publice de e-guvernare
 Etc.

 Alocare pe măsură:
 380.000 Euro

 Intensitatea sprijinului
 90% - 100%

 Valoarea sprijinului:
 între 5.000 – 50.000 EUR/proiect

 Tipul sprijinului:
 rambursare

 Beneficiari
 Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri)
 Instituții de cult
 Instituții de învățământ locale
 ONG înființate în baza legii 26/2000
 Cooperative
 Tipuri de acțiuni eligibile
 Organizarea unor evenimente, activități care au în vedere
punerea în valoarea a patrimoniului local, contribuie la
consolidarea identității locale și la creșterea atractivității zonei
 Activități specifice de branding teritorial în vederea
elaborării unei strategii de marketing pentru teritoriul
 Achiziționarea unor echipamente și obiecte necesare pentru
desfășurarea activităților

 Alocare pe măsură:
 335.192 Euro

 Intensitatea sprijinului
 90% - 100%

 Valoarea sprijinului:
 între 5.000 – 50.000 EUR/proiect

 Tipul sprijinului:
 rambursare

 Beneficiari
 Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri)
 Instituții de cult
 Societatea civilă
 GAL, în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă
interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de
interese.
 Tipuri de acțiuni eligibile
 Înființarea/modernizare și dotarea infrastructurii sociale
din teritoriu

 Alocare pe măsură:
 100.000 Euro

 Intensitatea sprijinului
 90% - 100%

 Valoarea sprijinului:
 între 5.000 – 50.000 EUR/proiect

 Tipul sprijinului:
 rambursare

 Beneficiari
 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole
 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural
 Structuri de economie socială (ONG)

 Tipuri de acțiuni eligibile
 Producerea și comercializarea produselor non-agricole

 Activități meșteșugărești
 Furnizarea de servicii
 Investiții în unitățile de primire turistică și servicii de alimentație
 Activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip

paint-ball, aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre de
închiriere cu bunuri recreaționale și echipamente sportive: –biciclete,
bărci, etc;)
 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 Alocare pe măsură:
 300.000 Euro

 Intensitatea sprijinului
 100% (70% prima tranșă, 30% a

doua tranșă)

 Valoarea sprijinului:
 30.000 EUR/proiect

 Tipul sprijinului:
 forfetar

 Beneficiari
 Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole
 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural
 Structuri de economie socială (ONG)

 Tipuri de acțiuni eligibile
 Producerea și comercializarea produselor non-agricole

 Activități meșteșugărești
 Furnizarea de servicii
 Investiții în unitățile de primire turistică și servicii de alimentație
 Activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip

paint-ball, aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre de
închiriere cu bunuri recreaționale și echipamente sportive: –biciclete,
bărci, etc;)
 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 Alocare pe măsură:
 150.000 Euro

 Intensitatea sprijinului
 70% - 90%

 Valoarea sprijinului:
 5.000 – 100.000 EUR/proiect

 Tipul sprijinului:
 rambursare

 Beneficiari
 tânărul fermier
 persoană juridică unde un tânăr fermier se instalează
pentru prima oară
 Tipuri de acțiuni eligibile
 Implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri
aprobat și care facilitează începerea activităților agricole

 Alocare pe măsură:
 280.000 Euro

 Intensitatea sprijinului
 100% (75% prima tranșă, 25% a

doua tranșă)

 Valoarea sprijinului:
 40.000 EUR/proiect

 Tipul sprijinului:
 forfetar

 Beneficiari
 fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 grupuri de fermieri prin forme asociative
 Tipuri de acțiuni eligibile
 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea
fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de
reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor
Uniunii
 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea
fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare,
condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale
 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de
fermă, precum și investiții în vederea comercializării

 Alocare pe măsură:
 72.350 Euro

 Intensitatea sprijinului
 50% - 90%

 Valoarea sprijinului:
 5.000 – 50.000 EUR/proiect

 Tipul sprijinului:
 rambursare

 Beneficiari

 ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000.
 Grupuri de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei

Cooperative)
 Fermieri individuali (persoana fizica) sau entități active în agricultură (PFA, II, IF,
SRL, forme asociative deja formalizate- detaliate mai jos)
 Tipuri de acțiuni eligibile

 Specifice fazei 1: Analize a potențialului de producție; Elaborare studii de piață;

Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor
membrii ai structurii asociative; Sprijin în elaborarea documentelor constitutive
(fiscală și juridică); Organizarea întâlnirilor comunitare; Facilitare comunitară.
 Specifice fazei 2: Asistență punerea în aplicare a planului de afaceri; Organizare
vizite de studiu; Asistență în diversificarea produselor și serviciilor; Creșterea
capacității pentru furnizarea de servicii specifice; Asistență în crearea de noi
parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele;
Furnizarea de acces la asistență tehnică; Furnizarea de acces la asistență la
asistență juridică; Asistență în recrutarea resursei umane; Elaborarea de
materiale informative relevante structurilor asociative; Organizarea de
evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe,
seminarii pe diferite teme – implicare în comunitate CSR); Elaborarea de
suporturi de curs; Crearea de marcă; Monitorizarea și raportarea periodică;
Elaborare și asistență în implementarea strategiilor de promovare; Elaborare
planificare strategică pentru funcționare; Mediere; Consultanță financiară.
(dezvoltarea unui model de gestiune adaptat); Coordonare și asistență în
atragerea de fonduri.

 Alocare pe măsură:
 183.234 Euro

 Intensitatea sprijinului
 100%

 Valoarea sprijinului:
 Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro
 Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro

 Tipul sprijinului:
 rambursare

 Beneficiari
 Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de
transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare și care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție

 Tipuri de acțiuni eligibile
 Acţiuni de instruire profesională şi dobândire

competenţe: cursuri de instruire, workshop-uri practice
şi îndrumare profesională; sesiuni specifice pentru a
atinge obiectivele concrete de instruire pentru grupurile
ţintă; ateliere practice care să consiste într-o întrunire
tematică sau forumuri care abordează o anumită
problemă; îndrumarea profesională specializată care
oferă răspunsuri unor nevoi specifice; cursuri de instruire
e-learning, etc.

 Alocare pe măsură:
 45.456 Euro

 Intensitatea sprijinului
 100%

 Valoarea sprijinului:
 5.000 – 25.000 EUR/proiect

 Tipul sprijinului:
 rambursare

 Beneficiari
 Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de
transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare și care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție

 Tipuri de acțiuni eligibile

 Proiecte demonstrative / acţiuni de informare: sesiuni

practici pentru a ilustra tehnologia, utilizarea unui
echipament nou sau îmbunătățit semnificativ, o nouă metodă
de protecţie a recoltei sau o tehnică specifică de producţie,
activitate care poate avea loc într-o exploatatie sau într-un
alt loc cum ar fi centre de cercetare, clădiri pentru expoziții
etc.
 Acţiuni de informare: activităţi de diseminare de informaţii
privind agricultura, silvicultura şi IMM-urile, activități de
conștientizare a grupului țintă asupra aspectelor legate de
protecția mediului și schimbări climatice, prin acțiuni de
întâlniri, prezentări, materiale tipărite sau mediul electronic.

 Alocare pe măsură:
 25.000 Euro

 Intensitatea sprijinului
 100%

 Valoarea sprijinului:
 25.000 EUR/proiect

 Tipul sprijinului:
 rambursare

MĂSURI
1 M1/6B – Dezvoltarea durabilă a satelor
2 M2/6B – Valorificarea patrimoniului local și consolidarea identității locale
3 M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale
4 M4/6A – Înființarea activităților neagricole
5 M5/6A – Dezvoltarea activităților neagricole
6 M6/2B – Instalarea tinerilor fermieri
7 M7/2A – Investiții în active fixe
8 M8/3A – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea structurilor asociative
9 M9/1C – Formare și transfer de cunoștințe
10 M10/1A – Informare și activități demonstrative
Cheltuieli de funcționare și animare
Total

ALOCARE
380.000 EUR
335.192 EUR
100.000 EUR
300.000 EUR
150.000 EUR
280.000 EUR
72.350 EUR
183.234 EUR
45.456 EUR
25.000 EUR
467.808 EUR
2.339.040
EUR

