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~nformare de presă
Comitetu! de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a
avizat în data de 12 august 2021 propunerea Autorităţii de Management pentru PNDR privind
criterflie de selecUe ~i punctajele aferente acestora, punctajul minim, precum ~i alocarea anuală
financiară pentru sesiunile de depunere proiecte din anul 2021 pentru următoarele submăsuri
din PNDR:
o
o

sM 4.1 ,,Investiţii Tn exploataţii agricole”;
sM 4.2 ,,Sprijin pentru investi;ii Tn procesarea/marketingul produselor agricole”.

Tn acest sens, vă informăm că varianta finală a criteriilor de selecţie poate fi consultată pe site
urile www.madr.ro (bţtp://www.madr.ro) ~i www.afir.info (http://www.afir.info).
Tn ceea ce prive~te calendarul Iansării acestor măsuri, MADR intenţionează lansarea sesiunilor
de depunere proiecte Tn cursul IunU septembrie 2021.
Componentele aferente sM 4.1 ,4lnvestiţii Tn exploataţii agricole” care vor avea alocare distinctă
sunt:
o

p 4.1.1

o

(vegetal);
P 4.1.2 Condiţionare ~i procesare Tn fermă ~i marketing vegetal (exceptând legumicultura

o

~i cartofii) modernizarea exploataţiei;
p 4.1.3 Condiţionare ~i procesare Tn fermă ~i marketing

—

Achiziţii simple de utilaje agricole ~i/sau irigaţii, drenaj, desecare Ia nivelul fermei

-

-

—

o

o
o
o

-

zootehnic

-

modernizarea

—

exploataţiei;
p 4.1.4 Tineri fermieri achiziţie utilaje (vegetal ~i zootehnic);
p 4.1.5 Investiţii Tn zootehnie (produc;ie primară, condiţionare ~i marketing) NAŢIONAL;
p 4.1.6 Investiţii Tn zootehnie (producţie primară, condiţionare ~i marketing) MONTAN;
p 4.1.7 Legume (inclusiv îr spaţii protejate) ~i cartofi (producţie primară, condiţionare ~i
-

-

—

-

—

-

marketing) Tnfhnţare, extindere, modernizare;
• P 4.1.8 Condiţionare, procesare ~i marketing legume, cartofi
—

-

-

-

modernizarea exploataţieí.

In ceea ce priveste sM 4.2 vor fi două componente cu alocare distinctă:
o

Componenta sM4.2 ,,Sprijin pentru investiţii Tn procesarea! marketingul

o

agricole” (modernizare)
Componenta sM4.2 ,,Sprijin pentru investiţii Tn procesarea/ marketingul produselor agricole”
-

I din 2

produselor

investiţU noi SOIA! Proteice (investiţii noi, extindere ~i modernizare).
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