
Fisa masurii M2 / 2A - Ferme mici

Denumirea masurii: Ferme mici
Codul masurii: M2/2A
Tipul masurii: Sprijin forfetar

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a
contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Fermele din teritoriul GAL Colinele Buzaului sunt mici, netehnologizate si productia
lor este destinata aproape exclusiv autoconsumului. De asemenea veniturile acestor
fermieri sunt reduse. Cresterea animalelor si pomicultura reprezinta activitati cu traditie
datorita reliefului, climei si resurselor de sol prezente: pasuni, fanete si livezi. Aceasta
masura sprijina dezvoltarea acestor ferme mici care desfasoara aceste tipuri de activitati,
inclusiv prin achizitia de utilaje moderne si intrarea lor pe piata, implicit asigurand
cresterea veniturilor fermierilor.
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 1 -
Favorizarea competitivitatii agriculturii.
Obiectivul specific/local al masurii: Dezvoltarea exploatatiilor agricole mici, de
subzistenta.
Masura contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Prioritatea 2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor
tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si a
gestionarii durabile a padurilor.
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Masura contribuie la domeniile de interventie 2A - Îmbunătățirea performanței
economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 5.
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Inovare, mediu si clima.
Masura este inovativa pentru ca:

 Incurajeaza transformarea exploatatiilor agricole mici de subzistenta si autoconsum
in exploatatii comerciale care vor intra pe piata sa isi vanda in mod legal produsele
in scopul de a realiza profit care va conduce la cresterea veniturilor fermierilor si la
posibilitatea dezvoltarii exploatatiei;

 Prin criteriile de selectie incurajeaza asocierea fermierilor.
Masura are in vedere obiective legate de mediu si clima pentru ca:

 Prin sprijinirea fermelor mici se pot realiza investitii care sa conduca la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera din ferme - achizitionarea de utilaje noi,
performante care au emisii reduse de astfel de gaze;

 Se pot realiza investitii care sa determine reducerea emisiilor de amoniac din
fermele zootehnice - facilitati si dotari moderne pentru depozitarea si gestionarea
gunoiului de grajd.

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: -
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura M2/2A contribuie, prin tipurile de actiuni
sprijinite, la realizarea Prioritatii 2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a



competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea
tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor, prioritate cuprinsa in
SDL. La realizarea Prioritatii 2 contribuie si masura M3/2B din SDL rezultand astfel ca
masura M2/2A este sinergetica cu masura M3/2B.

2. Valoarea adaugata a masurii
Măsura contribuie la:

 stimularea si dezvoltarea agriculturii, principala activitate economică din teritoriul
GAL Colinele Buzaului;

 modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL;
 creearea de noi locuri de muncă in teritoriul GAL Colinele Buzaului;
 incurajarea orientarii catre piata si a fiscalizarii productiei agricole.

3. Trimiteri la alte acte legislative
 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
 Ordonanța Guvernului nr. 44/2008  si  Hotărârea Guvernului nr. 226/2015;
 Ghidul solicitantului si fisa măsurii 6.3 din PNDR 2014-2020.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:

 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 (dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 € si 7.999 € SO), cu excepția
persoanelor fizice neautorizate;

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

6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin
OMADR nr. 295/2016.
Actiuni eligibile:

 Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor
mici pe baza Planului de Afaceri (PA). Toate actiunile propuse în PA, inclusiv
capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a
Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Actiuni neeligibile:
 Actiunile care nu sunt incluse in Planul de Afaceri aprobat;
 Achizitia de masini si/sau echipamente second hand;

7. Conditii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi

întreprinderilor mici;



 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă - zootehnica, apicola, legumicola si/sau
pomicola - cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 - 7.999 € SO (valoarea
producției standard), in teritoriul GAL Colinele Buzaului;

 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 măsură din PNDR 2014-

2020;
 Exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei

sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată
între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această măsură;

 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;

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

8. Criterii de selectie
 Varsta solicitantului - investiţia este efectuată de un fermier cu vârsta sub 40 de

ani, la data depunerii proiectului;
 Solicitantul deţine în proprietate intreaga exploatatie agricola;
 Solicitantul este membru al unui grup de producători sau a unei asociatii, constituit

conform legii, din domeniul relevant exploatatiei (zootehnic, apicol, legumicol
si/sau pomicol);

 Exploatatia se gaseste integral pe teritoriul unei sau mai multor UAT-uri care fac
parte din zona montana;

 Nivelului de calificare în domeniul agricol al solicitantului.

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5 ani

(perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro,
procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici 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 implementarii corecte a

Planului de Afaceri, fără a depăși 3/5 ani (5 ani pentru exploatatiile pomicole), 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
Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti - 3.
Locuri de munca create – 1.


