


   
 

implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe); 

 se acordă în baza unui Plan de afaceri; 

 se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013; 

 nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care 

efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a 

trei exerciții financiare consecutive; 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M1/2A  „AGRO SUPORT” sunt fermierii care au drept de proprietate si/sau drept de 

folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica conform definitiei din Capitolul 8.1 din PNDR si care activeaza 

majoritar in domenii de activitate cu potential specifice zonei (apicultura, zootehnie, pomicultura). Ferma mică reprezintă exploataţia agricolă cu 

o dimensiune economica între 4.000 și 7.999 S.O. (valoarea producţiei standard). Fermierii care activeaza majoritar in domenii de activitate cu 

potential specifice zonei (apicultura, zootehnie, pomicultura) sunt fermieri ce detin ferme in cadrul carora componenta majoritară măsurată în 

SO din total exploataţie este in domeniul apicultura, zootehnie, pomicultura. 

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si 

desfasoare activitatea in teritoriul GAL (Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar activitatea va fi 

desfășurată în teritoriul GAL). Sunt eligibili in cadrul masurii, numai solicitantii inscrisi la ONRC. Solicitantul trebuie sa fie înregistrat cu cod CAEN 

agricol în domeniul proiectului. Solicitantul trebuie sa deţina o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO 

la momentul depunerii cererii de finantare. 

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 

2014-2020 sau in cadrul unei masuri similare din submasura 19.2, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, 

beneficiari ai sprijinului prin aceste submăsuri. În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin. 



   
 

Prin aceasta masura se urmareste imbunatatirea managementului exploatatiei agricole, precum si sprijinirea restructurarii, consolidarii si 
dezvoltarii fermelor mici pentru a fi orientate catre piata.  
Aceasta masura propune stimularea potentialului local prin promovare de proiecte adaptate specificului local prin intermediul unor criterii 
specifice de selectie propuse. Astfel, se propune incurajarea fermelor mici din teritoriul GAL care practica o agricultura specifica nevoilor 
gospodaresti sa devina intreprinderi viabile prin incurajarea domeniilor de activitate specifice zonei (apicultura, zootehnie), se incurajeaza 
cresterea competitivitatii fermelor mici in scopul adaptarii la standarde, eficientizarii costurilor si cresterii veniturilor, sunt stimulate familiile nou 
infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, sunt incurajati tinerii care fac parte din familii de fermieri, este incurajata intinerirea generatiei 
de fermieri prin promovarea proiectelor depuse de tineri, este incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor fermierilor ce 
sunt sau se angajeaza ca vor deveni membri ai unei forme asociative din teritoriul GAL, sunt sustinute proiectele “prietenoase cu mediu” etc. 
 
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii M1/2A “AGRO SUPORT”  elaborat de 
GAL CERNA-OLTET, publicat pe pagina web a GAL www.galcernaoltet.ro (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M1/2A “AGRO SUPORT”).  
La sediul GAL CERNA-OLTET sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M1/2A “AGRO SUPORT”. 
 
Datele de contact ale GAL Cerna-Oltet unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :  
Adresa: Str.Libertatii, Nr.126, BL A14/2, Scara B, AP. 1,Oras  Berbesti, judetul Valcea Telefon: 0746612431  
E-mail: galcerna.oltet@yahoo.com 
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16.00, 16.15- 20:15. 


