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Peste 16 milioane de euro solicitati pentru infiinfarea grupurilor de producitoriin

sectoru! agricol

Agenlia pentru Finanlarea lnvestiliilor Rurale anun!5 inchiderea sesiunii de primire

proiecte finan{ate prin intermediul submisurii 9.L -infiin.torea grupurilor de producdtoriin sectorul

ogricol din cadrul Programului Nalional de Dezvoltare RuralS 20L4 - 2020 (PNDR 2020). Fondurile

solicitate de Grupurile de producitori din sectorul agricol dep5gesc cu 9,6 milioane euro alocarea

pentru aceastd sesiune.

Astfel, in intervalul 29 iulie 2O2L, ora 9.00 - 29 octombrie 2O2L, ora 16.00, AFIR a

primit online 46 cereri de finanlare, valoarea totalS a fondurilor europene solicitate fiind de

16.410.019 de euro, adicd242,24%ta1d de alocarea de 6.759.295 de euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat prin aceasti submisuri este de 100% gi nu

poate si depdgeascd 70% din valoarea producliei comercializate (VPC) in primii 5 ani de la

recunoaStere. Suma maximi acordatd este de 100.000 eurol an. Acesta se va pl6ti sub forma unui

ajutor forfetar degresiv, in tranpe anuale, pe o perioadi care nu poate depSgi cinci ani de la data la

care grupul de producdtori a fost recunoscut, astfel: Anul I - !0%, Anul ll - 8%,.Anul lll - 6%, Anul lV -

S%,AnulV - 4%.

Prin submisura 9.1 au oblinut finanlare Grupurile de producitori din sectoru! agricol,

care sunt recunoscute oficial de citre MADR inainte de solicitarea sprijinului, conform
prevederilor legislatiei nationale Tn vigoare. Au fost eligibile de asemenea pi grupurile de

producStori care au oblinut recunoagtere at6t pentru produse gi/ sau grupe de produse sprijinite
prin submdsura 9.1, c6t gi pentru produse gi/ sau grupe de produse sprijinite prin submSsura 9.1a.

in acest caz, sprijinul se va acorda pe baza valorii producliei comercializate (VPC) aferente
produselor/ grupelor de produse sprijinite prin submSsura 9.1.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiinlarea gi funclionarea grupurilor de

producitori din sectorul agricol, previzute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea

obiectivelor propuse.
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