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1. Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023 
2. Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 
3. Sub masura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” - Diaspora 
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1.Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023 
 
 Finanțator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 

 Solicitanți eligibili: Producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie 

 Obiectivul programului: Obiectivul programului este acordarea unui sprijin în favoarea restructurării şi a reconversiei plantaţiilor- una 
din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol care a fost luată de Comisia Europeană, atât pentru a întări echilibrul 
pieţei vitivinicole, cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole. 

 Activități eligibile: reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, realizată prin plantare pe același amplasament ori pe alt 
amplasament echivalent ca suprafață; reamplasarea parcelelor viticole; modernizare, prin: proiectare, instalare/înlocuire sistem de 
susținere pentru conducere și palisaj; modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura 
semiînaltă și înaltă; instalarea de sisteme de irigații prin picurare. 

 Valoarea grantului: Maximum 75% din valoarea costurilor restructurării 

 Contribuția beneficiarului: 25% 

 Termen limită: 31 iulie 2023 

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-
2019-2023 
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2.Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală 
 
 Finanțator:  Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 

 Solicitanți eligibili: Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea 
prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/ 2013; 

 Obiectivul programului: Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 

 Activități eligibile: Stimularea inovării; Consolidarea identității locale și a profilului local; Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității 
zonei locale; Soluționarea problemelor demografice; Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER; Îmbunătățirea egalității 
de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților; Creșterea competitivității la nivel 
local; Conservarea resurselor și protecția mediului natural; Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale. 

 Valoarea grantului: 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.  

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 31.12.2023 Sesiune continuă 

Informațiisuplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_locala 
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3. Sub masura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” - Diaspora 
 

 Finanțator:  Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 

 Solicitanți eligibili: Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef 
al exploatației agricole; Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează 
împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, 
beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective 

 Obiectivul programului: Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători 
de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;  Încurajarea tinerilor 
și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general. 

 Activități eligibile:  investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri 
ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole. 

 Valoarea grantului: maximum 50.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 04 mai 2021 

Informațiisuplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri?amp;lang=R
O 


