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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_locala 
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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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Finanțări pentru comunități rurale, de coastă și urbane reziliente, ecologice, sănătoase și 
incluzive 
 
 Finanțator:  programul Orizont Europa 

 Solicitanți eligibili: Consorţii internaţionale ale unor actori cu roluri și experiențe complementare (de exemplu, reprezentanți ai persoanelor 
într-o situație vulnerabilă, furnizori de servicii, incluzând pe cele pentru sănătate, asociații, autorități publice, specialişti în design spaţial şi 
amenajare teritorială etc. 

 Obiectivul programului: Oportunităţi de finanţare prin programul «Orizont Europa» care au în vedere comunitățile rurale, de coastă și urbane, 
pentru a le ajuta să devină spaţii reziliente, incluzive, sănătoase și ecologice. 

 Activități eligibile:  Finanţări tematice:  „Îmbunătățirea incluziunii sociale în zonele rurale: accent pe persoanele aflate într-o situație vulnerabilă 
și pe economia socială”, „Analiza comparativă internațională a politicilor rurale și teritoriale și a mecanismelor de aplicare”, „Evaluarea 
impactului agriculturii urbane”, „Îmbunătățirea viitorului lumii rurale printr-o mai bună guvernare teritorială și sinergii rural-urban”, „Analizarea 
contribuției indicațiilor geografice (IG) la dezvoltarea durabilă și optimizarea sprijinului pentru schemele nou înființate”, „Modalități incluzive și 
inteligente de a comunica durabilitatea alimentelor”. 

 Valoarea grantului: Buget total disponibil: 38.500.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: Variabil, în funcție de tipul activităților 

 Termen limită: 12 aprilie 2023 

 Informații suplimentare: https://uncjr.ro/web/finantari-pentru-comunitati-rurale-de-coasta-si-urbane-reziliente-ecologice-sanatoase-si-
incluzice-prin-programul-orizont-europa/ 



   Apeluri de proiecte DEZVOLTARE RURALĂ 

7 7 

 Rețelele URBACT de planificare a acțiunilor 
 
 Finanțator:  Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Lideri de proiect pot fi orașele europene. Parteneri pot fi și alte organizații / instituții.  

 Obiectivul programului: Schimburi și activități de învățare între orașe; Consolidarea capacității administrative 

 Activități eligibile: Înființarea unui Grup Local URBACT, Acțiuni pilot, Elaborarea Planurilor Integrate de Acțiune, Comunicare și vizibilitate 

 Valoarea grantului: Până la 850 000 EUR pentru fiecare rețea 

 Contribuția beneficiarului: 20-35%  în funcție de regiune 

 Termen limită: 31 Martie 2023 

 Informații suplimentare: https://urbact.eu/ 


