30 ianuarie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ
AFIR a publicat versiunea finala a Ghidului solicitantului
pentru investiții în pomicultură

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunea finală a Ghidului
solicitantului pentru investiții în exploatații pomicole finanțate prin submăsura 4.1a din Programul
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Ghidul poate fi consultat pe pagina
oficială de internet a Agenției, www.afir.info, la secțiunea Investiții PNDR.
„Versiunea finală a Ghidului vine cu o serie de clarificări cu privire la dimensiunea
economică a exploatațiilor agricole pentru solicitanții care depun mai multe proiecte în aceeași
sesiune. O noutate în ceea ce privește investițiile ce pot fi sprijinite prin intermediul acestei
submăsuri este reprezentată de introducerea speciilor dud și goji, specii în cazul cărora pentru
cheltuielile generate de înființarea plantațiilor se va aplica procedura de achiziții de bunuri și
servicii a AFIR. De asemenea, AFIR va obține Extrasul de Carte Funciară aferent imobilului pe baza
datelor cadastrale înscrise de către solicitant în Cererea de Finanțare, în secțiunea dedicată.
Recomand tuturor solicitanților să analizeze Ghidul cu atenție pentru a putea, ulterior, să
completeze corect cererile de finanțare și să prezinte toate documentele solicitate”, a menționat
Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR.
Prin intermediul submăsurii 4.1a, se acordă fonduri nerambursabile de maximum
1.050.000 de euro, cu o intensitate a sprijinului acordat de 50%, cu majorare până la 90% din
totalul cheltuielilor eligibile, în funcție de beneficiar (tânăr fermier/ forme asociative) și de
investiție (ecologică/ investiții în zone cu constrângeri naturale etc.). Solicitanții din teritoriul ITI
Delta Dunării vor putea depune proiectele în cadrul sesiunii deschise la nivel național, cu
respectarea Strategiei ITI.
Precizăm că pe pagina de internet www.afir.info (secțiunea Investiții PNDR), au fost
publicate alături de versiunea finală a Ghidului solicitantului şi anexele aferente acestuia,
necesare pentru întocmirea unui proiect, inclusiv Cererea de Finanțare pe care beneficiarii o pot
testa și pregăti în vederea depunerii.
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