MĂSURA

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Obiectiv

Obiectivele acestei măsuri sunt:
a. Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării
tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele
pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de
muncă;
b. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei
şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură;
c. Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri;
d. Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate
agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.
Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole, care
produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum
uman şi hrana animalelor.
Totodată, măsura promovează instalarea tinerilor cu vârsta sub 40 de ani în pozițiile de
conducători ai exploatațiilor agricole.

Descrierea
intervenţiei –
domeniul de
acoperire al
măsurii :

Sinergia cu
alte acțiuni
Beneficiari

Finanțare
Criterii de
selecție

Măsura 1.4.1 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență. Beneficiarii care dețin
ferme cu dimensiunea economică între 6 și 8 UDE pot beneficia concomitent de cele
două măsuri : 1.1.2 și 1.4.1.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt
fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare),
persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112,
sunt:
 persoană fizică;
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările
ulterioare:
• individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în
baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100%
Criterii de selectie a beneficiarilor măsurii:
1. Proiecte localizate în teritoriul galului Muntele Şes Bihor
2. Proiecte cu efect multiplicator, bune practici (diseminare, promovare,
angajament pentru a prezenta proiectul pentru oricine interesat)
3. Soluții inovative –masuri de protectia mediului (reciclare selectivă, modalităţi
reciclare de deşeurilor, etc)
4. Proiecte care au ca obiect sprijinirea fermelor de semisubzistență (între 6 și
8 UDE).
Criterii PNDR:
1.Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 40 p.
2.Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă 20 p.
3.Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în
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Acțiuni
eligibile
Indicatori
Realizare

vigoare 10 p.
4.Solicitantul accesează măsura de agro-mediu 10 p.
Criteriu specific local :
5. Proiectul promovează soluții inovative – măsuri de protecția mediului (colectare
selectivă a deșeurilor, modalităţi reciclare de deşeurilor, folosirea surselor alternative de
energie etc) - 20p.
Punctaj minim – 10 puncte.
Sprijinirea dezvoltarii exploataţiilor agricole conduse de către tinerii cu vârsta sub 40 de
ani.
Indicator
Ținta
2007-2013
Număr de fermieri sprijiniţi:
10
din care femei
2
Creşterea productivităţii muncii în cadrul fermelor sprijinite.
Creştere anuală cu
6%

Tabel financiar Măsura 112
Nr. de proiecte Cost total
prevăzute
mediu
12

39.000 €

Estimarea
costului total
pe măsură
468.000 €

Contribuţia
FEADR – măsură
374.400 €

Contribuţia
publică
naţională
93.600 €

Contribuţia
privată
0€
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