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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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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 

 Informații suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_l
ocala 
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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: 5 iulie 2021, ora 16:00 

 Informații suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri?amp;la
ng=RO 
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Hotărâre care modifică și completează Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei 
„Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi„ 
precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia” 
 
 Finanțator:  Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Producătorii agricoli  

 Obiectivul programului: Producția autohtonă de usturoi 

 Activități eligibile:  Solicitantul eligibil trebuie să cultive o suprafață cu usturoi de minimum 3.000 mp, obținând o producție de 
minimum 3 kg/10 mp 

 Valoarea grantului: 3000 euro/ ha 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 29 noiembrie 2021  

 Informații suplimentare: https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-
usturoi.html 
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Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, 
transfer de bune practici” 
 
 Finanțator:  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 Solicitanți eligibili: entități implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul 
Programului Dezvoltare locală din:   România,   Islanda,   Liechtenstein,  Norvegia. 

 Obiectivul programului: Apelul de propuneri de inițiative bilaterale vizează facilitarea schimbului și transferului de informații, cunoștințe, 
tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, respectiv entități relevante din 
Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice proiectelor finanțate prin 
Programul Dezvoltare locală. 

 Activități eligibile:  Prin intermediul acestuia va fi sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și ateliere de 
lucru, vizite de studiu, conferințe și seminare relevante pentru tematica proiectului aflat în implementare. Cel puțin o entitate din Statele 
Donatoare sau dintr-o organizație internațională trebuie să fie implicată în activitățile bilaterale propuse. 

 Valoarea grantului: până la 5.000 de euro 

 Contribuția beneficiarului: 

 Termen limită: 06 iulie 2021 - 1 mai 2024 (În cazul unui număr mare de inițiative bilaterale primite care îndeplinesc condițiile de finanțare și 
depășesc alocarea financiară a apelului, OP poate închide apelul înainte de această dată sau poate suplimenta alocarea financiară) 

 Informații suplimentare: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/ 
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SUSFOOD2 ERA-NET Cofund 
 
 Finanțator:  ERA-NET Cofund 

 Solicitanți eligibili: Sunt invitate să aplice instituțiile (persoanele juridice) care sunt implicate în cercetare / inovare și funcționează în 
conformitate cu normele naționale, inclusiv companii și organizații ale părților interesate. 

 Obiectivul programului: Scopul strategic al SUSFOOD2 completează politicile produselor alimentare și ale bioeconomiei UE prin consolidarea 
cooperarii în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării între membrii UE și statele asociate pentru a maximiza contribuția cercetării la 
dezvoltarea durabilă a sistemelor alimentare de la producție la consum. 

 Activități eligibile: Apelul va finanța proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare din punct de vedere științific, multidisciplinar și multi-actor. Va 
sprijini proiectele care adoptă o abordare sistemică luând în considerare toate aspectele relevante din sistemele alimentare și potențialul lor de 
a spori sustenabilitatea (tematica 1) și rezistența acestuia (tematica 2).  Tematica: Inovații pentru îmbunătățirea sustenabilității sistemelor 
alimentare, cu accent pe creșterea eficienței resurselor și reducerea deșeurilor. Tematica II: Adaptarea sistemelor alimentare și rezistența la 
șocurile sistemului. Consorțiile de proiect interesate ar trebui să aplice la unul dintre cele două subiecte. 

 Valoarea grantului: Bugetul maxim care poate fi solicitat este de 1,5 milioane EUR pentru fiecare propunere de cercetare. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 16.08.2021, ora 15:00 

 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/susfood2-era-net-cofund.html 
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Schemă de sprijin pentru susținerea producției de legume în spații protejate 
 
 Finanțator:  APIA , MADR și DAJ 

 Solicitanți eligibili: persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, persoane juridice; 

 Obiectivul programului: Creșterea interesului producătorilor în dezvoltarea exploatațiilor agricole și satisfacerea dorinței consumatorilor de a 
achiziționa legume proaspete și de calitate. 

 Activități eligibile: culturile pentru care se acordă ajutor de minimis: ardei, castraveți, tomate, vinete 

 Valoarea grantului: Plafonul maxim alocat acestei scheme de sprijin este de 30.785 mii euro (150.000 mii lei), iar valoarea maximă a ajutorului 
de minimis/beneficiar este de 2.000 euro/cultură/1000 mp. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 20 iulie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.madr.ro/comunicare/6831-a-fost-aprobata-o-noua-schema-de-sprijin-pentru-sustinerea-productiei-de-
legume-in-spatii-protejate.html 
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Sprijin pentru crescătorii din sectorul bovin în contextul pandemiei COVID 19 
 
 Finanțator:  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 Solicitanți eligibili: crescătorii care dețin animale din speciile bovine respectiv, întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice 
autorizate, persoanele fizice, după caz, precum şi persoanele juridice; 

 Obiectivul programului: În ședința Guvernului din data de 24 iunie 2021 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 
19. 

 Activități eligibile: Schema de ajutor de stat cu caracter temporar a fost instituit pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie. Condițiile de eligibilitate 
sunt următoarele: - deținerea a minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga 
bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, înregistrate în RNE; - producerea și valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021; 

 Valoarea grantului: Suma totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere ce își desfășoară activitatea în domeniul producției primare 
de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 225.000 euro. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Perioada de depunere va fi de 30 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanței de urgență. 

 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/madr-sprijin-pentru-crescatorii-din-sectorul-bovin-in-contextul-pandemiei-covid-19.html 
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Contribuția gestionării pădurilor la acțiunea împotriva schimbării climei: căi, compromisuri și co-
beneficii 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Cercetare - REA, ID cerere: HORIZON-CL5-2021-D1-01-09 

 Solicitanți eligibili: Centre de cercetare (centre de cercetare, centre de cercetare universitară), companii mari, companii micro, întreprinderi 
mici și mijlocii, ONG-uri, organizații non-profit (instituții administrate de stat), biserici, organizații juridice, alte companii de afaceri (de ex. 
cooperativă socială). Cerința consorțiului: membrii consorțiului trebuie să provină din minimum trei state membre UE diferite sau țări asociate. 

 Obiectivul programului: În cadrul acestei cereri, propunerile vor dezvolta o evaluare cuprinzătoare a diferitelor modalități de echilibrare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin pădurile UE, precum și a altor obiective climatice. 

 Activități eligibile: Propunerile trebuie să abordeze, printre altele: - Obiective privind biodiversitatea, în conformitate cu obiectivele Acordului 
verde european și obiectivele Strategiei pentru biodiversitate 2030, legate de utilizarea speciilor de arbori non-nativi, subțierea intensivă, 
gestionarea ecologică a pădurilor și protecția strictă a pădurilor. - Incertitudini legate de schimbările climatice și tulburările naturale. - Nevoile 
de adaptare ale planurilor de împădurire și (re) împădurire existente și viitoare, inclusiv factori care determină potențialul lor de adaptare.  

 Valoarea grantului: buget total 18 000 000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 14.09.2021. 

 Informații suplimentare: click pe link 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d1-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D1-01-09;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

