FIŞA MĂSURII
SPRIJINIREA AGRICULTORILOR TINERI – CODUL MASURII - M4/2B
Tipul măsurii: ☐ INVESTIȚII
☐ SERVICII
☒ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Această măsură asigură sprijin agricultorilor tineri pentru instalarea pentru prima dată
ca şefi ai unei exploataţii agricole. Măsura va contribui aşadar la ȋmbunătăţirea
managementului şi creşterea competitivitaţii sectorului agricol. In tot acest proces, rolul cel
mai important revine intrării tinerilor şi femeilor pe piaţa muncii şi ȋn administrarea
afacerilor, aceştia fiind parte a grupurilor cu risc care migrează cel mai uşor către zonele
urbane negăsind locuri de muncă ȋn mediul rural. In acelaşi timp, ȋmbătrânirea fermierilor
este o alta problemă care şi-ar găsi soluţie ȋn implicarea tinerilor spre a administra fermele
aducând cu ei totodată un suflu nou de cunoştinţe şi energie, iniţiativa de a implementa
procese şi tehnologii inovatoare, prietenoase cu mediul, şi a ȋmbunătăţi managementul fermei
per ansamblu.
In procesul de elaborare a SDL, din analiza diagnostic, a reiesit faptul ca in teritoriul
GAL Calafat exista suficiente persoane tinere (0-24 ani: 24.321, 25-64 ani: 50.201, peste 65
ani:18.441), insa ca evolutia pe termen lung este una negativa, iar populatia tanara are totusi
tendinta de a migra catre zonele dezvoltate pentru oportunitati de ocupare pe piata muncii.
Astfel ca fondurile alocate prin aceasta masura ar veni in intampinarea unor nevoi specifice
contribuind la dezvoltarea economico-sociala echilibrata a teritoriului GAL.
Prezenta măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform art. 4
din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a). favorizarea competitivităţii agriculturii.
Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului agricol din teritoriul
GAL Calafat si facilitarea tânărului agricultor de a incepe activitati agricole; cresterea
competitivitatii sectorului agricol; cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tineri.
Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
precum şi la prioritatea P2 din cadrul SDL.
Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 2B de la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013 si 2B din SDL.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, de inovare,
de protecția mediului, schimbari climatice conform cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:
Inovare: Sprijinirea tinerilor fermieri de a incepe o activitate in calitate de sef al
exploatatiei agricole, va avea drept urmare, posibilitatea inovarii sectorului agricol, acestia
fiind mai deschisi sa aplice tehnologii si procese noi, avand mai mult acces la noile informatii.
Protecția mediului: Măsura incurajeaza actiunile, derulate de tineri, cu impact cât
mai scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie
regenerabilă, un management corespunzător al deșeurilor, utilizarea unor materiale
corespunzătoare și prietenoase cu mediul înconjurător).

Schimbarile climatice: Masura incurajeaza actiunile ce vizeaza utilizarea energiei din
surse regenerabile.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.5 prin faptul că M4/ 2B contribuie la
obiectivele transversale.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura este complementara cu alte
masuri din SDL in sensul ca beneficiarii directi ai acestei masuri sunt inclusi in categoria de
beneficiari directi/indirecti ai masurilor: M1/1A, M2/ 1A, M7/ 3A, M8/ 3A, M10/ 6A. Astfel,
tinerii fermieri vor putea beneficia de actiunile de formare, informare si demonstrative, vor
putea fi inclusi in parteneriate in cadrul masurii de cooperare, precum si in cadrul masurii
care sustine infiintarea grupurilor de producatori, vor putea aplica scheme de calitate
propriilor produse sau isi vor putea diversifica activitatea de baza prin activitati non-agricole.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.1 prin faptul că beneficiarii directi ai
M4/2B sunt inclusi in categoria de beneficiari directi/indirecti ai M1/1A, M2/ 1A, M7/ 3A,
M8/ 3A, M10/ 6A.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: masura contribuie la prioritatea P2, prioritate la care
contribuie si urmatoarele masuri M3/2A, M5/2A.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.2 prin faptul că M4/2B impreuna cu M3/2A
si M5/2A contribuie la prioritatea P2.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale,
promovarea tinerilor, ȋmbunătăţirea managementului fermelor, creşterea competitivităţii
sectorului agricol, implementarea de solutii inovatoare, ȋn crearea de locuri de muncă, ȋn
ridicarea nivelului de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor socialeconomice ale teritoriului GAL Calafat, ȋn particular, şi la nivel de regiune, ȋn general.
3.Trimiteri la alte acte legislative
R (UE) nr. 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (CE) nr.
1242/2008; R (UE) nr. 1303/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 215/2014,
Legea nr. 346/2004, Ordonanță de urgență nr. 44/2008, Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013,
Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, Ordonanța Guvernului nr.76/2004.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se
instalează
ca
unic
șef
al
exploatației
agricole,
prin
infiintarea
ca
microintreprindere/intreprindere mica cu maxim 24 de luni inainte de depunerea proiectului.
Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în
art. 2 din R(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 şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.
*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă 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 șef al respectivei
exploatații.
5.Tip de sprijin
Sume forfetare care nu depășesc limitele cuantumului stabilite în PNDR.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile
-Acţiuni care asigură facilitarea stabilirii tânărului fermier ȋn baza Planului de Afaceri,
indiferent de natura acestora.
Tipuri de acţiuni neeligibile
-Nu au fost prevazute actiuni neeligibile.
7.Condiţii de eligibilitate
-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili;
-Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL;
-Solicitantul respecta conditiile privind dimensiunea exploatatiei conform legislatiei in
vigoare;
-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;
-În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și
suprafeţele 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 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; Se
acceptă finanțarea altor specii care nu sunt cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a
unui institut ceritificat care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zona;
-Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data
instalării.
8.Criterii de selecţie
Principiile ȋn ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:
-principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un
anumit sistem, produs, serviciu etc;
-principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ
actiuni ce vizeaza acest aspect;
-principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi
participa la actiunile de cooperare promovate de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE)
1305/2013;
-principiul nivelului de calificare in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari
directi participa la actiunile de instruire promovate de GAL in sensul art. 14 din Reg (UE)
1305/2013;
-principiul sectorului prioritar;
-principiul raselor/ soiurilor autohtone;
-alte criterii ȋn acord cu specificul teritoriului.
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar ȋn faza de implementare a SDL.
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 30.000 de euro/proiect pe o perioadă de maxim 3 ani.
Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:

-75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
-25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de
afaceri, fără a depăși 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare.
10.Indicatori de monitorizare
Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:
-numar de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti, 6;
-numar de proiecte care includ teme de mediu, minim 1;
-numar de proiecte care promoveaza inovarea, minim 1;
-valoare cheltuieli publice efectuate, 210.000 euro;
-număr de locuri de muncă create, minim 2.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.4 prin faptul că M4/2B contribuie la
crearea de locuri de munca.

