CABINET PARLAMENTAR – SENATOR LUCIAN TRUFIN
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 7, Județul Botoșani
Orașul Săveni, judeţul Botoșani,
Str. Independenței, Nr. 41
Telefon/Fax: 0331.115.866
Mobil: 0743.242.410
Email: cabinetluciantrufin@gmail.com

Informare privind accesarea măsurii de sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici din cadrul Programului Național de
Dezvoltare Rurală

Calitatea de parlamentar al județului Botoșani, dar mai ales cea de vicepreședinte al
Comisiei de agricultură din Senat mă obligă să fac toate demersurile pentru dezvoltarea
județului nostru și cu precădere a mediului rural.
Activitățile de informare a fermierilor botoșăneni pe care le-am desfășurat în mandatul
precedent au contribuit la menținerea și dezvoltarea a numeroase ferme autohtone, prin
implementarea proiectelor cu fonduri europene pentru agricultură.
Având în vedere restricțiile actuale și limitarea accesului în instituțiile publice, consider
oportună diseminarea informațiilor legate de accesarea submăsurilor forfetare PNDR, prin
organizarea unor întâlniri cu fermierii din comuna pe care o reprezentați, cu respectarea tuturor
normelor de distanțare impuse.
În acest sens, vă aduc la cunoștință că doresc să organizez în perioada 20 aprilie - 31
mai o sesiune de informare a acestora pentru a le expune modalitățile prin care pot accesa
fonduri europene nerambursabile prin submăsura 6.3 pentru dezvoltarea fermelor mici,
submăsura 6.1 pentru instalarea tinerilor fermieri și submăsura 6.2 pentru dezvoltarea
de activități non-agricole în mediul rural.
Fermierii care se încadrează pentru obținerea sprijinului financiar prin
”Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:
- să fie organizați în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și să nu fi beneficiat
de sprijin anterior prin această măsură;
- să dețină drept de proprietate sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă cuprinsă
între 4.000 și 11.999 € SO; (1 ha cultura mare = in medie 550 SO, 1 vaca cu lapte = 1033 SO)
- să aibă vârsta peste 18 ani și o școlarizare de minim 8 clase;
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- să aibă exploatația agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel
puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;
- să aibă stabilit domiciliul sau sediul social în localitatea în care este înregistrată exploatația;
- să prezinte un plan de afaceri pentru care trebuie să înceapă implementarea în cel mult 9 luni
de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului;
Ajutorul financiar va fi acordat în două tranșe, 75% la semnarea deciziei de
finanțare și 25% după implementare și va fi utilizat pentru realizarea Planului de afaceri
şi a activităților propuse prin proiect.
Fermierii care se încadrează pentru obținerea sprijinului financiar prin
”Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:
-

tineri fermieri autorizați minim PFA sau II (<40 ani), SRL cu acționar majoritar
administrator <40 ani, cu o vechime de pana la 2 ani
exploatația se încadrează între minim 12.000 SO – maxim 50.000 SO
are sau va avea sediul social si domiciliul stabil in UAT pe teritoriul căreia se afla
exploatației
nu va deține un loc de munca in afara UAT – ului pe teritoriul careia se afla
exploatația, sau a zonei limitrofe acesteia.
deține studii in domeniul proiectului (minim 8 clase).

Fermierii care se încadrează pentru obținerea sprijinului financiar prin
”Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” trebuie să
îndeplinească următoarele criterii:
-

-

fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică
activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
micro-întreprinderi și întreprinderi mici din spațiul rural, care își propun activități
non-agricole. Sprijinul poate fi acordat întreprinderilor care sunt înființate în anul
depunerii aplicației de finanțare (start-up) pentru desfășurare de activități nonagricole, precum și întreprinderilor existente care activează exclusiv în domeniul
agricol și care vor desfășura activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai
efectuat până la data aplicării pentru sprijin.
solicitantul prezinta un plan de afaceri
sediul social si punctele de lucru sa fie in mediul rural
activitatea sa se desfășoare in mediul rural si să se încadreze în cel puțin unul dintre
tipurile de activități sprijinite prin sub-măsura 6.2
înainte de a doua transa sa fi comercializat minim 30 % din valoarea primei transe
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-

exemple activități eligibile: textile si pielărie, meșteșuguri, activități si industrii
creative, tehnologia informațiilor, servicii pentru populația din spațiul rural,
agroturism, service, spălătorie, etc.

Prin urmare, mi-ar face o deosebită plăcere să colaborăm, astfel dumneavoastră urmează
să identificați prin intermediul registrului agricol persoanele care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate pentru a le invita la o activitate în care să îi informăm cum și unde pot depune
cererile de finanțare, rugându-vă totodată să stabilim împreună data și locația pentru această
acțiune,
Pentru detalii ne puteți contacta la:
0744 666 654 – Senator Lucian Trufin
0741 741 940 – Consilier Gabriel Prîsneac
0752 088 735 – Consilier Pintilei Paula

Cu respect,
Senator
Lucian Trufin
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