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TNFoRMARE DE pnrsA

sprijin scordqt prin PNDR 2020 pentru comqsoreo terenurilor

Agentia pentru Finantarea lnvestiliilor Rurale (AFIR) anun!5 lansarea unei noi
sesiuni de primire a solicitirilor de finanlare prin intermediul submdsurii G.5
,,Schema pentru
micii fermieri" din cadrul Programului Nalional de Dezvoltare RuralS 2OL4 2O2O (pNDR 2O2O).
Sesiunea de depunere a cererilor de finantare se va desfS;ura in perioada g ianuarie 2019,
ora

9.00

-

11 mai 20L8, ora 1G.00.

Fondurile europene disponibile pentru aceasti sesiune de primire a cererilor de
finanlare sunt in valoare de L2,290,531 euro. Pragul de calitate lunar stabilit pentru intervalul
8 ianuarie 2018 - 8 februarie 20L8 este de 25 de puncte ;i scade treptat p6nd la pragul minim
de 3 puncte in ultima lund a sesiuni (11 aprilie 2oi.g

-

Li. mai 201g).

,,incercdm prin intermediul submdsurii 6.5 sd incurajdm comasareo terenurilor
ogricole pentru cregterea productivitdtii $i competitivitdlii in ocest sector. Consolidareo
exploatoliilor agricole vo permite mai multor solicitonli occesul lo finanldri europene pentru

investilii gi, totodotd, vo osiguro un venit mai mare fermierilor care transferd exploatofio.,, a
precizat Daniel-Eugeniu CRUNTEANU, directorul general adjunct al Agenliei pentru Finanlarea
lnvestitiilor Rurale,
Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii sM 6.5 se acordi sub formi de
plati anualS incep6nd cu anul semnirii Contractului de finanlare gi p6ni la data de 31,.12.2020.
Valoarea sprijinului ajunge p6ni la 1.500 de euro/ an gi reprezintit tZO% din suma anuald pe
care fermierul a primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din
Pilonul I (pl5!i directe citre fermieri).
Modalitatea de depunere a cererilor de finanlare este cea on-line prin intermediul
paginii oficiale de internet a Agenliei, www.afir.info. Toti cei interesa!i pot consulta pe site-ul
AFIR (secfiuneo lnvestilii PNDR - sM 6.5) Ghidul solicitantului gi anexele aferente sM G.5 din
PNDR 2020.
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