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COMUNICAT DE PRESĂ 
Sesiunea de primire a proiectelor pentru cooperare sectorul agricol și pomicol 

finanțate prin PNDR 2020 se prelungește  

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea până la 31 
ianuarie 2018 a sesiunii de primire a cererilor de finanțare a proiectelor pentru cooperarea 
orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol, dar și cel 
pomicol prin intermediul submăsurii 16.4 (pentru sectorul agricol) și sM 16.4a (pentru 
sectorul pomicol) din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 
2020). 

„Decizia de prelungire a fost luată de către Autoritatea de Management pentru a 
permite celor care, din motive obiective, nu au reușit până la această dată să obțină toate 
acordurile, avizele sau autorizațiile necesare pentru depunerea cererilor de finanțare. Subliniez 
faptul că aceste submăsuri reprezintă un element de noutate pentru România și întelegerea 
oportunităților acestor linii de finanțare necesită un proces firesc mai îndelungat.” a declarat 
directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU. 

Alocarea financiară stabilită pentru sesiunea din acest an aferentă submăsurii (sM) 
16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare în sectorul agricol” este de 1,9 milioane de euro, iar pentru sM 16.4a „Sprijin 
acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 
sectorul pomicol”, de 2 milioane de euro. 

Obiectivul acestor submăsuri este acela de a promova cooperarea între actorii 
locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 
aprovizionare. Ambele submăsuri susțin atât cooperarea dintre fermieri, procesatori, 
comercianți alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri sau alte forme de cazare în mediul 
rural, cât şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorități publice. 

Toți cei interesați să depună proiecte prin intermediul celor două submăsuri ce 
vizează cooperarea pot consulta Ghidul Solicitantului pe pagina oficială de internet a Agenției 
(www.afir.info – Investiții PNDR – sM 16.4 și sM 16.4a). 
 

AFIR – Direcția Relații Publice, Biroul de Presă 
004 031 860 27 24/ 59; birou.presa@afir.info; www.afir.info 

mailto:birou.presa@afir.info
http://www.afir.info/
https://www.youtube.com/user/InfoAgriCultura�
https://twitter.com/AFIR_Romania�
https://www.facebook.com/afir.romania.oficial�

