Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş
MĂSURA M7/2A – SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI
FISA MĂSURII

Denumirea măsurii

Sprijinirea tinerilor fermieri

Codul măsurii

M7/2B

Tipul măsurii

☐ SERVICII

☐ INVESTIȚII

☒ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
- Opţiunea populaţiei şi a partenerilor GAL este de susţinere a
activităţilor agricole;
- Macrostabilizarea economică și scăderea inflației în limite
acceptabile, poate crește apetitul pentru credite de investiții în
producție și servicii;
1.1 Justificare.Corelare cu
- Lipsa vreunei industrii cu tehnologie de vârf în teritoriul
analiza SWOT
acoperit de Parteneriat;
- Număr redus de IMM-uri în teritoriul acoperit de Parteneriat,
iar spiritul antreprenorial este slab dezvoltat;
- Șomaj ridicat în comunele de pe teritoriul județului Caraș
Severin care alcătuiesc Parteneriatul;
1.2. Obiectivul de
Măsura contribuie la operaționalizarea în microregiune a
dezvoltare rurală al
obiectivului I din Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, respectiv:
Reg(UE) 1305/2013
,,Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor”
Măsura contribuie la:
-Crestrea valorii economice a exploatatiilor prin modernizarea,
extinderea sau diversificarea activitatilor agricole
-Cresterea valorii adugate a produselor prin pregatirea acestora
1.3.Obiectivul specific
pentru vanzare (procesare,depozitare,ambalare) si a gradului de
local al măsurii
participare a exploatatiilor pe piata;
-Mentinerea si atragerea populatiei tinere spre spatiul rural;
-Cresterea numarului de locuri de munca
- Infiintarea/dezvoltarea fermelor
Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P2 a
1.4. Contribuţie la
Regulamentul ( UE) nr.1305/2013, adică:
prioritatea/priorităţile
P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor
prevăzute la art.5,
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea
Reg.(UE) nr.1305/2013
tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor;
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1.5. Contibuţia la
Priorităţile SDL (locale)

1.6. Masura corespunde
obiectivelor art...... din
Reg.(UE) nr.1305/2013
1.7 Contribuţia la
domeniile de intervenţie
ale Reg (UE) nr.
1305/2013

1.8 Contribuţia la
obiectivele transversale
ale Reg.(UE) 1305/2013

1.9 Complementaritate cu
alte măsuri din SDL

1.10 Sinergia cu alte
măsuri din SDL

2.

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, respectiv
dezvoltarea agriculturii din microregiune, enumerate la pct.1.1.
Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a
pădurilor.
Art.19. - ,, Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor”
Alin.(1), lit.(a) pct.(i)
Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului
de interventie 2B ”Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor
fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii
generațiilor”
Măsura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate
de ”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE)
nr.1305/2013.
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT
prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă
la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de
muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în
cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu
mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă
soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.
M3/6A; M7/2B; M2/2A; M5/3A – FERMIERI
M2/2A; M5/3A; M7/2B; M3/6A; M4/5C, M1/6B – PFA, SRL
M2-Sprijinirea activitatilor agricole, M12-Sprijinirea activitatilor
fermelor mici, M7-Sprijinirea tinerilor fermieri, M6-Sprijinirea
activitatilor silvice contribuie la realizarea prioritatii 2 Creșterea
viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor
agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor.

Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:
- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
- păstrarea şi creearea de noi locuri de muncă;
3.

Trimiteri la alte acte legislative

•
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
•
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014
4.
Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
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Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu
modificările şi completările ulterioare:
- individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
4.1. Beneficiari direcţi
- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
Asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere
limitată – SRL;
Asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al
unei societăţi cu răspundere limitată – SRL.
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui
loc de muncă;
Producatori agricoli individuali din teritoriu.
Măsura M7-2B se adresează celor care au beneficiat sau vor
beneficia de finanțare directa sau indirecta (în calitate de
4.2. Beneficiarii indirecţi
beneficiar final) pe masurile M3/6A; M7/2B; M2/2A; M5/3A din
categoria de beneficiari fermieri respectiv pe masurile M2/2A;
M5/3A; M7/2B; M3/6A; M4/5C, M1/6B din categoria de
beneficiari PFA si SRL.
5.
Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)
• Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
prevăzute în Planul de Afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.
6.
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
6.1. Pentru proiecte de investiţii
Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru
implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura
acestora.
Criteriile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE)
nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor
din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
7.
Condiţii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectele de investiţii
•
Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
•
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
•
Solicitantul să prezinte un plan de afaceri
•
Dimensiunea exploatației agricole să fie între 8.000 SO-50.000 SO.
•
Angajamentul de a dobânzi competențe profesionale adecvate într-o perioadă de maxim
24 de luni de la data finanțăriiVârsta maximă a tinerilor fermieri va fi de până la 40 de ani la
depunerea cererii de finanțare
•
Alte angajamente
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•
Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii
performanţelor economice ale exploatației
•
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).
•
Dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul
minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.
•
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
8. Criterii de selecţie

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul
alocării disponibile pe sesiune;

Principiul sectorului prioritar în domeniile vegetal respectiv zootehnic.

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zone cu un potential ridicat conform
studiului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția
Mediului.

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol.

Principiul raselor/soiurilor autohtone
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
9.1. Justificare
Sprijinirea tinerilor fermieri care se încadrează în criteriile acestei măsuri.
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului:
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani si este de:
•
20.000 de euro pentru o exploatație/beneficiar sprijinit exploatație între 8.000-50.000 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.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate,
proportional cu obiectivele nerealizate
10. Indicatori de monitorizare
Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti (nr.5);
Număr de locuri de muncă nou create (nr.5);
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:
- Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul agricol pentru înfiinţarea
şi/sau dezvoltarea activităţilor agricole în comunele din teritoriul GAL
- Măsura se adresează acelor activităţi sau operaţiuni agricole deficitare conform nevoilor rezultate
din analiza diagnostic şi a celei SWOT;
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