COMUNICAT DE PRESA
AFIR va primi cereri de finantare pentu investitii in procesarea si marketingul
produselor agricole si a celor din sectorul pomicol

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) deschide prima sesiune din anul 2017 de
depunere a proiectelor de investitii pentru submasurile 4.2 si 4.2a – Sprijin pentru investitii in
procesarea/marketingul produselor agricole/pomicole. Sesiunea se va desfasura in perioada 10 iulie
ora 9ºº- 30 septembrie 2017 ora 16ºº si are o alocare totala de 112 milioane euro.
Fondurile alocate in aceasta sesiune pentru Submasura 4.2 se ridica la 100 de milioane euro- 40
de milioane sunt destinati investitiilor in dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare a
produselor agricole si 60 milioane euro pentru crearea de noi unitati de procesare a produselor
agricole. Pragul minim este de 15 puncte, iar pragurile de calitate pornesc de la 45 de puncte in
perioada 10-31 iulie, apoi 30 de puncte in luna august si 15 puncte in luna septembrie.
Fondurile alocate in anul 2017 pentru Submasura 4.2a sunt de 12 milioane euro, iar pragul
minim este de 10 puncte. Primul prag de calitate in perioada 10-30 iulie este de 40 puncte, in luna
august va fi de 25 de puncte iar cel pentru luna septembrie este de 10 puncte.
Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii au la dispozitie Ghidul
Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agentiei, www.afir.info, la sectiunea „Investitii
PNDR”, in pagina dedicata fiecarei submasuri in parte. De asemenea modalitatea de depunere a
cererilor de finantare este cea on-line pe pagina oficiala a Agentiei.
Pentru aceasta sesiune, plafonul maxim de depunere a proiectelor este de 200% fata de suma
anuala alocata fiecarei submasuri.
Depunerea proiectelor in cadrul sesiunii anuale se opreste la termenul limita prevazut sau
inainte de acest termen, daca valoarea publica totala a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai
mare sau egal cu pragul de calitate ajunge la 200%(excluzand valoarea publica totala a priectelor
retrase). Aceasta prevedere nu se aplica in primele 5 zile calendaristice ale sesiunii si ale etapelor
de depunere, cand seiunea va ramane deschisa indiferent daca suma alocata este epuizata.
Beneficiari eligibili sunt intreprinderi individuale si familiale, persoanele fizice autorizate si
persoanale juridice (societati comerciale), inclusiv grupurile de producatori.

COMUNICAT DE PRESA
Fondurile disponibile pentru investitii in activitati neagricole au fost epuizate
inante de termenul limita al sesiunii

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta ca fondurile nerambursabile alocate in
sesiunea 2017 pentru submasura 6.4 „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” din
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, au fost epuizate in totalitate ca urmare a
solicitarilor de finantare primite de Agentie inante de termenul limita al sesiunii, respectiv 31 iulie
2017.
De la deschiderea sesiunii in data de 3 mai 2017, prin submasura 6.4 au fost depuse pentru
finantare 855 de proiecte de investitii, pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile in valoare de
peste 148,2 milioane de euro. Precizam ca alocarea bugetara stabilita pentru aceasta sesiune este de
35 milioane de euro. Astfel, AFIR a primit pana la inchiderea sesiunii solicitarii de finantare care
depasesc de peste 4 ori alocarea financiara stabilita.
Valoarea sprjinului nerambursabil acordat prin submasura 6.4 este de maxim 90% din costul
total al proiectului si nu poate depasi 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Dupa finalizarea evaluarii de catre expertii AFIR, proiectele vor si selecatate in functie de
punctajul obtinut conform criteriilor de selectie, in ordine descrescatoare. Selectia proiectelor se va
realiza in limita aloarii disponibile pentru aceasta submasura.

