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7.10 Finanţări prin Programul Fermierul
Finanțatorul acestui program este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale cu scopul de a înființa noi activități în domeniul rural finanțate prin credite de
investiții şi cofinanțare SAPARD.
Pot beneficia de aceste finanțări:
• producătorii agricoli individuali înregistrați în Registrul exploataților agricole;
• asociații agricole familiale, asociații de producători agricoli, grupuri de
producători şi cooperative agricole, constituite conform legislației în vigoare;
• societăți agricole private, respectiv asociații agricole cu personalitate juridică,
constituite conform legislației în vigoare;
• societăți comerciale cu capital privat, constituite conform legislației în vigoare.
Activitățile ce pot fi finanțate sunt:
• investiții în producția agricolă vegetală şi animală, inclusiv lucrări de
construcție şi amplasare a centrelor gospodăreşti ale fermelor, depozite, alte
obiective legate de specificul producției agricole;
• investiții în utilaje şi instalații pentru transformarea prin diverse procedee a
produselor agricole vegetale şi animale;
• investiții în domeniul serviciilor legate de producția agricolă vegetală şi
animală.
Termenul de restituire este de maxim 10 ani, în limita plafoanelor ce se vor acorda
de MAPDR cu o perioadă de grație între 1‐5 ani.
Condițiile de acordare sunt:
• să înființeze sau să dezvolte activități de exploatare agricolă, precum şi de
procesare, conservare, depozitare şi valorificare a produselor;
• să propună un plan de afaceri fezabil.
Începând din anul 2007 se vor introduce „Plăți directe pe sector din fondurile UE în
sumă de 50 euro/ha şi va ajunge în 2013 ia 200 euro/ha. Plățile se fac prin Agenția de plăți
şi Intervenție pentru agricultură (APIA).
Tot din anul 2007 vor fi introduse Plăți Naționale Complementare care vor fi plătite
din bugetul Ministerului Agriculturii astfel:
•
pentru grupa I (grâu, orz, orzoaica, orez, floarea soarelui, porumb, rapiță,
leguminoase boabe) se vor da în jur de 30 euro/ha/an;
•
pentru grupa a II (sfeclă de zahăr, soia, hamei, orez, tutun, in, cânepă) se vor da
216 euro/ha/an.
Plățile naționale complementare pentru animalele din ferme care produc pentru piață
sunt:
•
pentru vaci de lapte (cca 6,5 milioane lei vechi/cap animal, plata condiționată
de calitatea laptelui livrat;
•
pentru tăuraşi la îngrăşat (7 milioane lei vechi/cap animal dacă tăuraşul are
peste 500 kg.
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