FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

– măsuri active –
Axa prioritară I – Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
Măsura 121- Modernizarea exploataţiilor agricole
Se acordă prioritate pentru proiectele care realizează investiţii în:
 Sectorul vegetal:
legume, pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării, culturi de câmp, pepiniere şi
plantaţiile de viţă de vie pentru vin (exclusiv plantare şi replantare) şi struguri de masă.
 Sectorul de creştere a animalelor:
bovine pentru lapte, bovine pentru carne, porcine, ovine şi caprine, păsări în sistem extensiv (creşterea
găinilor ouătoare în sistem gospodăresc, în spaţiu deschis) pentru ouă de consum.
Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
Sectoarele prioritare de producţie primară pentru produsele agricole:
lapte şi produse lactate;
carne, produse din carne şi ouă;
cereale şi panificaţie;
legume, fructe şi cartofi;
obţinerea şi utilizarea biocombustibililor;
seminţe oleaginoase;
miere de albine;
vin.
Sectoarele prioritare de producţie primară pentru produsele forestiere:
lemnoase;
nelemnoase (de exemplu: ciuperci, fructe de pădure, seminţe, taninuri, plante medicinale etc.,
cu excepţia produselor rezultate din activitatea de vânătoare).

 Procesarea şi marketingul produselor agricole:
a) îmbunătăţirea eficienţei sectorului de procesare şi a marketingului produselor;
b) dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii;
c) promovarea investiţiilor pentru producerea şi/sau utilizarea de combustibil ecologic;
d) promovarea de investiţii pentru respectarea strandardelor comunitare noi introduse de către
microîntreprinderi.
 Procesarea şi marketingul produselor forestiere:
a) creşterea eficienţei sectorului de procesare şi marketing a produselor forestiere şi creşterea calităţii
produselor rezultate;
b) aplicarea măsurilor de protecţie a mediului;
c) adaptarea la cerinţele pieţii, în funcţie de resursele locale, a prelucrării şi comercializării produselor
forestiere, deschiderea a noi oportunităţi de piaţă ;
d) îmbunătăţirea competitivităţii unităţilor de prelucrare şi comercializare a produselor rezultate;
e) investiţii în scopul obţinerii de combustibil ecologic din biomasa forestieră;
f) asigurarea standardelor de protecţia muncii;
g) creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării şi valorificării produselor forestiere;
h) creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier;
i) introducerea de noi tehnologii şi inovaţii în domeniul procesării produselor forestiere;
Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaţiile care au loc înainte de
prelucrarea industrială în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.
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Axa prioritară III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
Măsura 322 - Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea servicilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

 Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază:
a. înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local (drumuri
comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce aparţin proprietăţii publice a unităţii
administrative (comuna) pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate în conformitate
cu legislaţia naţională în vigoare;
b. prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare,
alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă;
c. prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii de
epurare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă;
d. prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de iluminat;
e. prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localităţi
rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea;
f. investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor.
 Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală:
a. înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă
pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
b. renovarea clădirilor publice (ex. primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de
târguri etc.;
c. sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componentă a unui
proiect integrat (în situaţia în care este vorba de un proiect de renovare a unei clădiri publice);
d. prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale precum centrele de îngrijire
copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
e. investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
f. achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele
unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă
pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de
staţii de autobuz;
g. achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii
verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului;
Atenţie!! În cazul acestor achiziţii, solicitantul va prezenta în MJ/SF situaţia actuală, modalităţile de
rezolvare în prezent a problemei.
h. investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, inclusiv prima
achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale
tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului.
De asemenea, vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, software,
inclusiv costurile de instalare şi montaj.
 Protejarea patrimoniului cultural şi natural de interes local:
a. restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B5 şi natural din
spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.);
b. studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de
valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii;
c. achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural.
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