
 

Programe active sau în curs de lansare luna decembrie 2018: 

1. Programul POR 2.2  pentru microintreprinderi ,intreprinderi mici si mijlocii  care pot primi  intre 

500.000 de euro si 5.000.000 de euro neramnbursabili 

 intreprinderile micro(3-9 salariati) si mici (10-49 salariati)  au 70% parte nerambursabile si 

trebuie sa implementeze proiectul in mediul urban 

 intreprinderile mijlocii (50-249 salariati)   au 60% parte nerambursabila si implementarea doar in 

mediu rural 

 Se exclud  regiunile Bucuresti-Ilfov si zona Delta Dunarii 

Activitati eligibile 

-Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii; 

-Dotarea cu active corporale, necorporale 

 

2.Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie 

Instituită prin Hotărârea Guvernului nr.807/2014 

Sunt eligibile investițiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepția celor menționate 

în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor 

de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 la Ghidul solicitantului 

 Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 13,5 milioane lei, respectiv 

echivalentul a aproximativ 3 milioane euro 

 Maxim 6,75 milioane lei 

 Cofinantarea 

 Regiunile Centru, Nord-Est, Sud-Est,Sud Muntenia,Sud-Vest,Nord-Vest –minim 50% din valoarea 

cheltuielilor eligibile 

 Regiunile Vest și Ilfov – minim 65% din valoarea cheltuielilor eligibile 

 Regiunea București –minim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile 

 

3. Investiţii în exploataţii pomicole 

 investiții în înființarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea şi reconversia 

plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole; 

 investiții în înființarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafețelor 

ocupate de material săditor; 

 înființarea şi modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor şi investiții în vederea 

comercializării, doar ca o componenta secundară a proiectului; 

 investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, iar 

energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

 investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea 

biomasei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

 înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități şi racordări; 



 investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri;· investiții 

necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 

drepturi de autor. 

 

4.Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole 

 înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții 

privind marketingul produselor (ex.etichetare, ambalare); 

 înființarea, extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție,depozitare, 

condiționare, sortare și capacități de ambalare; 

 îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de 

legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; 

 producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei 

produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru 

consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ca și operațiuni din 

cadrul unui proiect mai mare de investiții. 

 valoare parte nerambursabila 

 Maxim 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM pt. investiții care nu conduc la un lant alimentar 

integrat; 

 Maxim  1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pt. investiții care nu conduc la un lant 

alimentar integrat; 

 Maxim 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar 

 

5.Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 

Solicitanti eligibili: 

 Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România 

 Instituții şi unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislației naționale în 

vigoare 

 Persoane fizice autorizate,întreprinderi familiale,întreprinderi individuale 

 Asociații de doi sau mai mulți producători şi/sau organizații interprofesionale 

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt: 

a) construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, a 

imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare; 

b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, 

depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare 

și vânzare și a sălilor de degustare; 

c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, 

producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu 

destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare. 

 

 



6.Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafeţe împădurire 

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru 

împădurirea de terenuri agricole şi neagricole,sub forma a două prime, după cum urmează: 

 Primă de înființare a plantațiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare 

a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toți beneficiarii schemei, 

 Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere 

şi îngrijire a plantației forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a 

împăduririi – acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren. reprezentat de 

costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole,sub forma a 

două prime, după cum urmează: 

 Primă de înființare a plantațiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare 

a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toți beneficiarii schemei, 

 Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere 

şi îngrijire a plantației forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a 

împăduririi – acordată în funcție 

Solicitanti eligibili 

Deținătorii publici şi privați de teren agricol şi formele asociative ale acestora 

 

7 Programul pentru centrale fotovoltaice  unde se acorda  20.000 de lei cu 10% cofinantare , pentru 

persoane fizice 

 

8 Programul pentru centrale fotovoltaice  pentru gospodarii izolate  la minim 2 km de reteaua ENEL 

unde se acorda 25.000 de lei fara cofinantare (proiectele se depun de primarie) 

 

 

 

 

 


