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INFORMARE
Ghidul solicitantului pentru infiinfarea grupurilor de

producltori din sectorul agricol

Ghidul solicitantului pentru infiinlarea grupurilor de producdtori in
sectorul agricol prin submdsura 9.1 din cadrul Programului Nalional de
Dezvoltare RuralS 2014-2020, a fost publicat pe pagina de intemet Agenliei
pentru Finantarea Investiliilor Rurale ( AFIR ), pentru pregdtirea proiectelor
care vor fi depuse in cadrul sesiunii de primire a cererilor de finanlare din
acest an.

Sprijinul public nerambursabil acordat prin submSsura 9.1 este 10002,
insd nu poate sd depdqeascd, l0o/o din valoarea producliei comercializate in
primii 5 ani de Ia recunoaqtere respectivului grup.

Prin aceasti linie de finanlare grupurile de producdtiori pot primi
finanfare de pdnd Ia 100.000 euro/an. Sprijinul este forfetar, degresiv qi pltit
in tranqe anuale, fiind acordat in baza unui plan de afaceri necesare pentru
atingerea obiectivelor propuse, pentru o perioadd care nu poate depdEi 5 ani
de la data aare gmpul de producdtori a fost recunoscut.

Principalele modificari din ghidul solicitantului sunt :

- actuahzarea punctajelor aferente criteriilor de selectie
- eliminarea obligativitalii prezentdrii de cdtre solicitant a certificatului

de inregistrare ( verificarea fiind fEcuti de AFIR in ONRC )- posibilitatea ca termenul de platd pentru grupurile de producdtori
recunoscute in anii 2021 qi 2022 sd depiEeascd data de 31 .12.2025. precum
qi alte clarificdri.
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^ Sprijinul financiar acrodat prin PNDR 2020 in cadrul submdsurii g.l ,,
Infiinfarea grupuirlor, sustine infiinlarea qi funcfionarea administrativd a
grupurilor de producdtori , astfel inc6t s5 se poatd asigura valorificarea in
comun a produselor agricole ale membrilor, dar qi integrarea pe piald a
producdtorilor primari prin adaptareaproducliei acestora la cerinlele pielei qi
comercializareain comun a producliei lor.

Ghidul solicitantului qi anexele aferente pot fi consultate gratuit pe site-ul
www.afir.ro , la Investilii PNDR, in pagina dedicatd submdsurii 9.1. nr.tel
00403 I 86027 24 birou.presS@afi r. info
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