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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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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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Investiții în exploatații pomicole 
 
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, PNDR 4.1.a 

 Solicitanți eligibili: Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în 
comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate 
comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu 
personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, 
Organizație de producători, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

 Obiectivul programului: Îmbunătățirea performanței economice a fermelor restructurarea și modernizarea fermelor, în special în vederea 
creșterii participării și orientării către piață  și a diversificării agricole 

 Activități eligibile:  înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (componente secundare), 
depozitare/condiționare/procesare (procesarea componentă secundară) – modernizare exploatație, utilaje recoltare (modernizare 
exploatație). 

 Valoarea grantului: Între 100.000 și 1.500.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 30% 

 Termen limită: 12 decembrie 2022 

 Informații suplimentare: https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pndr  
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AGRO IMM INVEST  
 
 Finanțator: Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Întreprinderi mici și mijlocii şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, 
pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar 

 Obiectivul programului: AGRO IMM INVEST este dedicat întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă 
medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar și facilitează  accesul la finanțare al beneficiarilor care 
pot solicita instituțiilor finanțatoare credite/linii de credit garantate în numele statului român 

 Activități eligibile:  Subprogramul AGRO IMM INVEST facilitează accesul la finanțare al beneficiarilor care pot solicita instituțiilor 
finanțatoare credite/linii de credit garantate în numele statului român, prin Ministerul Finanțelor, fie de FNGCIMM fie de FGCR. 
Subprogramul AGRO IMM Invest include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate. 

 Valoarea grantului: Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar, nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/ 
liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru creditele de investiții, cu un procent de garantare de maximum de 90%. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 15.09.2022-31.12.2022 

 Informații suplimentare: www.fngcimm.ro sau www.fgcr.ro. 
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 Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună (PAC) 2023 
 
 Finanțator: Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene  

 Solicitanți eligibili: Orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE. Solicitanții trebuie să aibă cunoștințele, calificările și 
resursele necesare pentru a implementa cu succes proiecte (inclusiv experiență în proiecte de dimensiune și natură similară). 

 Obiectivul programului: Promovarea beneficiilor Politicii Agricole Comune (PAC) pentru toţi cetăţenii din Uniunea Europeană, (în 
special pentru tinerii din zonele urbane și/sau fermierii și alte părți interesate active în zonele rurale și în sectorul agricol). 

 Activități eligibile:  Măsurile de informare trebuie să includă una sau mai multe activități care să aibă un impact semnificativ la nivelul 
cetățenilor, cum ar fi: − producerea și distribuția/difuzarea de materiale tipărite, multimedia sau audio-vizuale; − activități de 
informare în online și pe rețelele sociale; − evenimente media; − conferințe, seminarii, ateliere; − studii privind aspectele legate de 
PAC  

 Valoarea grantului: Se acordă între 125.000 şi 500.000 EUR / proiect 

 Contribuția beneficiarului: 40% 

 Termen limită: 5 ianuarie 2023 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/imcap/wp-call/2023/call-
fiche_imcap-2023-infome_en.pdf  


