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4. Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol 
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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_loca
la 
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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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Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol 
 
 Finanțator:  Uniunea Europeană și Guvernul României, PNDR Submăsura 9.1 

 Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii 

 Obiectivul programului: Încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute conform 
legii. 

 Activități eligibile:  - adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței; introducerea în 
comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; stabilirea 
unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; alte activități desfășurate 
de către grupurile de producători: ex. dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, organizare și facilitare procese 
de inovare 

 Valoarea grantului: Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin grupul de producători, astfel: Anul I de la 
recunoaștere – 10 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an; Anul II de la recunoaștere – 8 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 
euro/an; Anul III de la recunoaștere – 6 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an; Anul IV de la recunoaștere – 5 %, fără a depăși suma 
maximă de 100.000 euro/an; Anul V de la recunoaștere – 4 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an. 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 18 octombrie 

 Informații suplimentare: 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol 
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Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor 
 
 Finanțator:  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

 Solicitanți eligibili: Fermieri activi în anul pentru care solicită sprijinul. 

 Obiectivul programului: AFIR a anunțat lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor. 

 Activități eligibile:  Fermierii trebuie să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile eligibile. În această 
sesiune pot fi depuse cereri de finanțare aferente sectorului vegetal (pentru polițele încheiate pentru culturile de toamnă aferente anului 2021 
și culturile de primăvară aferente anului 2022) și sectorului zootehnic (pentru polițele încheiate în anul 2022). 

 Valoarea grantului: 70% din valoarea primei  de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier  

 Contribuția beneficiarului: 30% 

 Termen limită: 16 decembrie 2022. Depunerea cererilor de finanțare se realizează continuu până la epuizarea fondurilor alocate 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/39754 
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Granturi pentru soluții privind prevenirea risipei alimentare 
 
 Finanțator: Uniunea Europeană, Single Market Program 

 Solicitanți eligibili: Companii din sectorul ospitalității și al serviciilor alimentare, în special IMM-urile. Alte entități pot participa în alte roluri ale 
consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractanți, terți care oferă contribuții în natură etc.  

 Obiectivul programului: Această cerere de propuneri își propune să sprijine părțile interesate să îmbunătățească măsurarea risipei de alimente 
și să ajute la implementarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile și organizațiile lor. 

 Activități eligibile:  Granturile ar acoperi integrarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile comerciale. 

 Valoarea grantului: Între 100.000 EUR și 300.000 EUR per proiect  

 Contribuția beneficiarului: 50% 

 Termen limită: 20 septembrie 2022, ora 17:00 CET 

 Informații suplimentare: LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-food-2022-f2f-fwstakeholders;callCode=SMP-FOOD-2022-FWStakeholders-AG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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=callTopicSearchTableState

