
MĂSURA M6/2B - SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI ȘI A FERMELOR MICI

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Justificarea măsurii şi corelarea cu Analiza SWOT
Măsura încurajează stabilirea tinerilor fermieri în teritoriul GAL prin iniţierea de afaceri din
domeniul agricol dar şi dezvoltarea micilor ferme existente pentru a le asigura
sustenabilitatea. Fermele mici sunt definite ca fiind exploataţii agricole cu o dimensiune
economică între 8.000-11.999 € SO. Dat fiind caracterul predominant rural al teritoriului,
majoritatea populaţiei deţine terenuri în proprietate privată, pe care le exploatează în
scopuri de subzistenţă. Cele mai multe ferme individuale se caracterizează printr-o putere
economică redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de
subzistenţă şi semi-subzistenţă. Aceste ferme utilizează însă o mare pondere din forţa de
muncă locală. Acestea se caracterizează printr-un nivel scăzut de pregătire profesională de
bază şi de competenţe profesionale al celor care le conduc. 62% din suprafaţa totală a
fondului funciar este inclusă în circuitul agricol, jumătate fiind terenuri arabile. Deşi la
nivelul teritoriului există un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o insuficientă
diversificare a culturilor agricole, în special a celor horticole şi a celor energetice. Cele mai
întinse suprafeţe de teren au fost destinate culturilor de porumb boabe şi celor de plante
furajere. Având în vedere activitatea intensă de creştere a animalelor, această orientare a
culturilor agricole este pe deplin justificată. 47% din terenurile agricole sunt ocupate cu
păşuni şi fâneţe; suprafaţa însemnată a terenurilor agricole încadrate în această categorie
reprezintă un potenţial important pentru dezvoltarea activităţilor de tip zootehnic. La nivel
de teritoriu sunt crescute aproximativ 65.000 ovine şi caprine, 7.600 porcine, 6.400 bovine,
1.200 cabaline, iar apicultorii au în grijă 5.400 stupi de albine.
Obiectivul de dezvoltare rurală:
i) Favorizarea competitivităţii agriculturii.
Obiectivele specifice ale măsurii:
 Asigurarea unui avantaj competitiv crescut al sectorului agricol din teritoriu;
 Dezvoltarea clasei de mijloc prin creşterea veniturilor tinerilor fermieri şi ale fermelor

mici.
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a
pădurilor.
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniile de intervenție principale:
2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în
special, a reînnoirii generațiilor;

Tipul măsurii:
INVESTIȚII

SERVICII

SPRIJIN FORFETAR X



2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piață
și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Mediu și Climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind
punctate suplimentar cele care au componentă de producere şi utilizare durabilă de energie,
inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Această măsură este complementară cu următoarele măsuri din strategia de dezvoltare
locală: M1/6A – Sprijinirea microîntreprinderilor start-up; M2/6A - Modernizarea
microîntreprinderilor; M8/3A - Promovare forme asociative;
Măsura este complementară cu M1/6A şi M2/26 datorită faptului că fermierii care sunt
benficiarii măsurii M6/2B vor fi încurajaţi prin criteriile de selecţie să-şi diversifice activitatea
în domeniul non-agricol. Pe de altă parte, toate cele trei măsuri încurajează spiritul
antreprenorial.
Măsura este complementară cu M8/6A deoarece beneficiarii direcţi ai măsurii M6/2B se vor
regăsi printre beneficiarii indirecţi ai măsurii M8/6A privind înfiinţarea unei cooperative.
Sinergia cu alte măsuri din SDL:
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la realizarea priorității de dezvoltare P2,
alături de următoarele măsuri:
 M7/2A - Inființare, modernizare exploatații agricole şi unităţi de procesare

2. Valoarea adăugată a măsurii
 Crearea de noi locuri de muncă într-un sector care dispune de forţă de muncă cu

experienţă în domeniu;
 Asigurarea competitivităţii economice a afacerilor în domeniul agricol deţinute de clasa

de mijloc (micii fermieri);
 Diversificarea producţiei agricole locale şi posibilităţi crescute de comercializare de

produse proaspete şi sănătoase;
 Valoarea adăugată este evidențiată și prin intermediul condițiilor specifice de eligibilitate

și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local ( descrise la  pct. 7 și 8 din Fișa
Măsurii).

3. Trimiteri la alte acte legislative
 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR; HG 226/2015 cu modificarile
si completarile ulterioare;

 Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr.
808/2014, (UE) nr. 1307/2013 ;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI



 tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează
ca unic șef al exploatației agricole;

 persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în
art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung
în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare
legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la
momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și
care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei
exploatații;
B. SPRIJIN PENTRU FERMELE MICI
Beneficiari direcți:
 Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație

agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante, cu excepția
persoanelor fizice neautorizate.

Beneficiarii indirecți: Consumatorii din teritoriu și din regiune;

5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
prevăzute în planul de afaceri

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier/dezvoltarea fermelor mici
în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi
activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent
de natura acestora.

7. Condiţii de eligibilitate
A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor

mici;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000

şi 50.000 € SO integral pe teritoriul GAL Podişul Mediaşului;
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale sau - angajamentul de a dobândi

competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de
la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile
și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP,
exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele.

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de
la data deciziei de acordare a sprijinului;

 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data



instalării;
Alte angajamente
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în
procent de minimum 20 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri);

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va
prevedea în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform
normelor de mediu;

 Stabilirea domiciliului tânărului fermier care se instalează în UAT-ul în care exploataţia
este înregistrată pâna la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată.

B. SPRIJIN PENTRU FERMELE MICI
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor

mici;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 -

11.999 € SO integral pe teritoriul GAL Podişul Mediaşului;
 Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel

puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-

2020;
 O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-

măsuri prin PNDR 2014-2020;
 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile

și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP,
exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii și pepinierele.

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de
la data deciziei de acordare a sprijinului;

Alte angajamente
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creşterii

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în
procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri);

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va
prevedea obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de
mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

 Stabilirea domiciliului administratorului/asociatului majoritar în UAT-ul în care
exploataţia este înregistrată pâna la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată.

8. Criterii de selecţie
A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI
 Comasarea exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;
 Calificare în domeniul agricol;
 Principiul raselor/ soiurilor autohtone;



 Comercializarea producției proprii în procent de minimum 30 % din valoarea primei tranșe
de plată;

 Implementarea planului de afaceri în maximum 2 ani de la decizia de acordare a
sprijinului;

 Crearea de locuri de muncă – constituirea de PFA şi II poate fi luate în considerare la
cuantificarea locurilor de muncă nou create;

 Comercializarea producției proprii în procent de minimum 10 % din valoarea primei tranșe
de plată online, prin intermediul unui site de vânzare online;

 Proiecte care includ acţiuni pentru promovarea producerii şi utilizării durabile de energie,
inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei;

B. SPRIJIN PENTRU FERMELE MICI
 Calificare în domeniul agricol;
 Comercializarea producției proprii în procent de minimum 30 % din valoarea primei tranșe

de plată;
 Principiul raselor/soiurilor autohtone;
 Implementarea planului de afaceri în maximum 2 ani de la decizia de acordare a

sprijinului;
 Crearea de locuri de muncă – constituirea de PFA şi II poate fi luat în considerare la

cuantificarea locurilor de muncă nou create;
 Proiecte care includ acţiuni pentru promovarea producerii şi utilizării durabile de energie,

inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei;

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului
A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani si este de:
50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO, şi 40.000 de euro
pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 SO. Sprijinul pentru instalarea tinerilor
fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului
la semnarea deciziei de finanțare, 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția
implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de
finanțare. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi
recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.
B. SPRIJIN PENTRU FERMELE MICI
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani si este de:
15.000 de euro pentru o exploatație agricolă. Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se
va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la
semnarea deciziei de finanţare, 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția
implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de
finanțare. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi
recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

10. Indicatori de monitorizare
 Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniţi;
 Locuri de muncă create.
 Cheltuiela publica totala.




