
COMISIA EUROPEANĂ

Conținutul acestui material este elaborat de AFIR și nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Distribuit gratuit.

Tinerii cetățeni români cu reședința curentă într-unul din statele membre sau terțe 
UE care fie au lucrat în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, fie 
au absolvit studii în aceste domenii.
Forma de organizare: PFA/ II/ IF/ asociat unic și administrator/ asociat majoritar și administrator SRL.
Vârsta de încadrare: până la 41 de ani.

CINE POATE BENEFICIA:

OBLIGAȚIILE FERMIERULUI:

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la decizia de acordare a sprijinului:
- înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creșterii performanțelor economice ale 
exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată;
- dacă exploatația vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de 
gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejecțiile de origine animală) conform normelor de mediu.

SUBMĂSURA 6.1
DIASPORA

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieriSprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Valoarea sprijinului acordat 
tânărului fermier

40.000 € (12.000 - 29.999 S.O.)

50.000 € (30.000 - 50.000 S.O.)

- să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO. 
- să dețină competențe și aptitudini profesionale adecvate și să prezinte un Plan de afaceri. 
- să își stabilească domiciliul în UAT-ul în care exploatația este înregistrată.
- locul de muncă (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) să fie în același UAT sau zona limitrofă a 
UAT-ului în care este înregistrată exploatația (în cazul în care tânărul fermier care se instalează este/ va fi încadrat 
într-o activitate salarizată).
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Etapa I: Pregătirea în vederea accesării

1.  Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având 
pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare.

2.  Pregătirea Planul de afaceri, care se poate realiza: 

      - gratuit prin M02 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei; 
      - contra cost, cu ajutorul societăților de consultanță (vezi pe www.afir.info lista cu firmele care vă pot oferi consultanță).
3.  Organizarea activităților administrative (achiziționare de bunuri pentru noua întreprindere, etc.). 
4.   Înscrierea la APIA şi/ sau Registrul Exploatației de la ANSVSA/ DSVSA a exploatației agricole.
5.   Transferul unei exploatații se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/ sau arendă şi/ sau 
concesionare. 
6.  Pregătirea documentelor prin care se demonstrează deținerea de competențe și aptitudini profesionale sau 
angajament că se vor dobândi competente în domeniul agricol, în acord cu domeniul proiectului.

Etapa I trebuie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare.

Etapa II: Depunerea online a Cererii de finanțare, a documentelor din anexa și a Planului de afaceri, conform 
celor menționate în Ghidul Solicitantului

În urma îndeplinirii condițiilor de accesare se începe etapa de selecție a proiectelor eligibile cu punctaj estimat ≥ pragul de 
calitate lunar și ulterior semnarea Contractului de finanțare. În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea notificării privind 
selectarea Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să depună documentele solicitate prin notificare. Semnarea contractului de 
către beneficiar se va realiza cu semnătură electronică, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea pe e-mail.

Etapa III:  Depunerea cererii de plată de către beneficiar

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranșe de plată autorizate de AFIR:
        - prima tranșă se va acorda la data aprobării de către AFIR a solicitării pentru acordarea sprijinului şi reprezintă 75% din 
valoarea acestuia, în termen de 30 zile de la data semnării Contractului de finanțare;
      - a doua tranșă, de 25% din valoarea sprijinului se va acorda la îndeplinirea acțiunilor prevăzute în Planul de afaceri, 
în maximum 33 de luni.
 
Etapa IV – Implementarea proiectului
Durata de execuție a Contractului de finanțare este de maximum 3 ani. Aceasta cuprinde:
     - durata de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 33 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă 
termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată;
     - la durata de implementare se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei 
plăți, fără a se depăși termenul de plată de 31.12.2023 prevăzut la art. 65 din Regulamentul (UE)  nr. 1303/2013.

SFATURI PENTRU SOLICITANȚI:

Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data acordării ultimei plăți.
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