Denumirea masurii: Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA,
CODUL Masurii: M2/2B
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
Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei
SWOT, teritoriului G.A.L. ULMUS MONTANA se confrunta cu un fenomen tot mai accentuat
al imbatranirii sefilor exploatatiilor agricole. Avand in vedere acest aspect, in zona sunt
necesare a se realiza investitii care sa stimuleze implicarea tinerilor in activitatile agricole
si care, totodata, ca transforme fermele conduse de tineri in exploatatii agricole viabile.
Aceste actiuni sunt realizabile prin accesarea prezentei masuri.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Favorizarea
competitivitatii agriculturii al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(a).
Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii:
- instalarea tinerilor fermieri, pentru prima data, ca sefi de exploatatie agricola;
- incurajarea tinerilor fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale
specifice;
Masura contribuie la prioritatea P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a
competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor prevazuta la art.
5, Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea
exploatatiilor si a intreprinderilor.
Masura contribuie la domeniul de interventie: 2B) Facilitarea intrarii in sectorul
agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor;
Masura contribuie la obiect. transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare.
- Inovare: Caracterul inovativ al masurii este reflectat de criteriile de eligibilitate si selectie
propuse, specifice teritoriului G.A.L. ULMUS MONTANA. De asemenea, masura este una
inovativa intrucat incurajeaza tinerii fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale
care sa reflecte identitatea si specificul teritoriului G.A.L. ULMUS MONTANA.
Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M3/3A, M4/6A
Sinergia cu alte masuri din SDL: nu se aplica
2. Valoarea adaugata a masurii
La nivelul teritoriului G.A.L. ULMUS MONTANA este necesara reinnoirea generatiilor sefilor
exploatatiilor agricole care detin competente adecvate (inclusiv in managementul
afacerilor), dat fiind numarul insuficient de tineri fermieri din agricultura din zona, din
cauza factorilor socio-economici si fenomenului de imbatranire a fermierilor, ceea ce pe
termen mediu si lung poate afecta performantele sectorului agricol. Prezenta masura
sprijina tinerii din zona G.A.L. ULMUS MONTANA in vederea instalarii lor, pentru prima data,
ca sefi de exploatatii agricole. Masura este relevanta pentru teritoriul GAL intrucat permite
tinerilor din zona sa-si infiinteze exploatatii agricole in mediul rural si, astfel, sa contribuie
la valorificarea potentialului agricol din zona. Asadar, prezenta masura aduce o valoare
adaugata teritoriului G.A.L. ULMUS MONTANA intrucat contribuie la:
- reinnoirea generatiilor sefilor exploatatiilor agricole;
- stimularea agriculturii ca activitate economica la nivelul teritoriului GAL, prin implicarea
tinerilor in activitati agricole;

- transformarea fermelor conduse de tinerii fermieri in exploatatii agricole viabile;
- obtinerea, de catre tinerii fermieri, a unor produse locale traditionale care sa reflecte
specificul si indentitatea zonei G.A.L. ULMUS MONTANA;
3. Trimiteri la alte acte legislative
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat
(UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, HG
nr. 226/2015, OUG nr. 49/2015
4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi
- Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013,
care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole. Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/
2013, (1) „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul
depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se
stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.
Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa se afle
in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000
SO (dimensiune minima atinsa la momentul depunerii Cererii de Finantare), cu maximum 24
de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare la AFIR.
Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform
formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA
in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte
de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.
Beneficiari indirecti:
- Consumatorii de pe teritoriul GAL;
Important!
- Beneficiarii directi ai masurii M2/2B sunt inclusi in categoria beneficiarilor directi ai
masurii M3/3A, respectiv, tinerii fermieri - beneficiari directi ai M2/2B - sunt inclusi in
categoria beneficiarilor directi - fermieri ai masurii M3/3A. Prin urmare, masura M3/3A
se adreseaza inclusiv fermierilor care au beneficiat de finantare (in calitate de
beneficiari directi tineri fermieri) pe masura M2/2B din cadrul aceleiasi SDL. In acest
conditii, masurile M2/2B si M3/3A sunt complementare.
- Totodata, beneficiarii directi ai masurii M2/2B sunt inclusi in categoria beneficiarilor
directi ai masurii M4/6A, respectiv, tinerii fermieri – beneficiari directi ai M2/2B – sunt
inclusi in categoria beneficiarilor directi fermieri care isi diversifica activitatea ai
masurii M4/6A (mai exact, printre fermieri care isi diversifica activitatea se pot numara
si tineri fermieri). Prin urmare, M4/6A se adreseaza inclusiv fermierilor care au
beneficiat de finantare (in calitate de beneficiari directi – tineri fermieri) pe masura
M2/2B din cadrul aceleiasi SDL. In aceste conditii, masurile M2/2B si M4/6A sunt
complementare.
- Prin urmare, masurile M3/3A si M4/6A sunt complementare cu masura M2/2B, in acest
sens fiind respectat criteriul de selectie CS 4.2. in sensul ca SDL prevede cel putin doua
masuri complementare cu cel putin o masura din SDL.
5. Tip de sprijin
- Sume forfetare care nu depasesc limitele cuantumului stabilite in PNDR pentru aceleasi
tipuri de operatiuni la care se aplica acest tip de sprijin.

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
Actiuni si cheltuieli eligibile
Sprijinul se acorda in vederea facilitarii stabilirii tanarului fermier in baza Planului de
Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si
activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi
eligibile, indiferent de natura acestora.
In conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 1305/ 2013, art.19(4), implementarea
planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de noua luni de la data deciziei de acordare
a ajutorului.
Sprijinul se acorda in doua transe. Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata,
solicitantul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin
comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20 % din valoarea primei transe
de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).
A doua transa se acoda in maxim trei ani (prin exceptie, cinci ani pentru sectorul pomicol)
de la semnarea deciziei de finantare.
In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va
viza obligatoriu obiective/amenajari minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform
codului de bune practici.
Actiuni si cheltuieli neeligibile:
- Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea
„Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/tuturor masurilor in functie de tipul
de sprijin acordat”;
Important! Tipurile de actiuni eligibile/neeligibile ce fac obiectul prezentei masuri au
fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr.
1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a Sm 19.2 conform
prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.
7. Conditii de eligibilitate
• Solicitantul se incadreaza in categoria de beneficiari eligibili. Pentru a fi eligibile, toate
cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.
• Sprijinul este limitat la exploatatiile care intra sub incidenta definitiei
microintreprinderilor si intreprinderilor mici.
• Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000
si 50.000 S.O. (valoare productie standard).
• Solicitantul prezinta un plan de afaceri.
• Sprijinul se acorda daca prin proiect se obtine un produs local care sa reflecte specificul
si indentitatea zonei. Produsul local propus a se obtine se va descrie in cadrul planului de
afaceri iar obtinerea lui constituie un angajament si se verifica in etapa de implementare.
• Solicitantul detine competente si aptitudini profesionale ( studii medii/superioare in
domeniul agricol/veterinar/economie agrara sau cunostinte in domeniul agricol dobandite
prin participarea la programe de instruire) sau prezinta angajamentul de a dobandi
competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 36 de luni de la
data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului;
• In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile
si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP,
exceptand cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele. Se accepta finantarea altor
specii care nu sunt cuprinse in Anexa, in baza unei analize locale a unui institut ceritificat
care sa ateste potentialul speciei respective intr-o anumita zona.

• Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de
la data deciziei de acordare a sprijinului. Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ
in termen de maximum 18 luni de la data instalarii.
• Fata de informatiile prezentate anterior, solicitantul trebuie sa respecte legislatia
europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de
implementare.
8. Criterii de selectie
Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul G.A.L.
ULMUS MONTANA si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei
actiuni la atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de
selectie, sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile
identificate, cu analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au
fost stabilite urmatoarele criterii de selectie:
Numarul de locuri de munca create prin proiect;
Proiecte care includ actiuni in domeniul protectiei mediului (de exemplu: sortarea
selectiva a deseurilor etc);
Nivelul de calificare al solicitantului in domeniul vizat de proiect;
Apartenenta solicitantului la o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei in
vigoare;
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani (prin
exceptie, cinci ani pentru sectorul pomicol) si este de:
• 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO;
• 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 SO.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua
transe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a
planului de afaceri, fara a depasi trei ani (prin exceptie, cinci ani pentru sectorul
pomicol) de la semnarea deciziei de finantare.
Sprijinul nerambursabil aferent prezentei masuri a fost stabilit in conformitate cu
obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona
G.A.L. ULMUS MONTANA. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si
intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:
- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma
discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;
- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul G.A.L.
ULMUS MONTANA, in urma aplicarii de chestionare;
- dezbaterea de catre partenerii G.A.L. ULMUS MONTANA a necesitatilor de finantare
din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).
10. Indicatori de monitorizare
- Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 3
- Locuri de munca create: minim 2*
- Cheltuiala publica totala: minim 120.000 euro
* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga,
incheiate pe o perioada de minim 1 an.

