
 

 

 

PNDR 2014-2020 

Sub-măsura 6.3  - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 

 

 

Cine poate beneficia de sprijin? 

Fermieri persone juriduce,  care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru 

o exploatație agricolĂ care intră în categoria de fermă, organizați ca: PFA, II, IF sau SRL, 

inclusiv SRL-D. 

 În cadrul unei familii, doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de 

forma de organizare a membrilor familiei, aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL). 

 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 să se încadreze în categoria IMM – urilor. 

 să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 ‐ 11.999 

€ S.O. (valoare producție standard); 

 să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel 

puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului; 

 să prezinte un Plan de Afaceri; 

 nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub‐măsură din PNDR 2014‐2020; 

 o exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei 

submăsuri prin PNDR 2014‐2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi 

sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub‐măsură; 

 implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 

data semnării deciziei de acordare a sprijinului; 

 înaintea solicitării celei de‐a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în 

procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

 în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va 

prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd 

 să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în UAT-ul în care este înregistrată 

exploataţia, iar locul de muncă  trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a 

UAT‐ului. 

 



 

 

 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile 

 Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri şi activitatea economică 

desfăşurată de beneficiar. 

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. 

 

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/5 ani 

(*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul 

de finanțare nerambursabilă fiind de 100%. 

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici 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 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la 

semnarea Deciziei de Finanțare. 


