
Masura 2.2 – Modernizarea 

exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ținutul 

Zimbrilor
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(similar sM 4.1, 4.2 - PNDR national)



•Tipul: INVESTITII 

•Valoare : 286.593 euro

•Sprijinul public nerambursabil: 50% din totalul

cheltuielilor eligibile, nu mai mult de 200.000 euro
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Intensitatea sprijinului nerambursabil se 

va putea majora cu cate 20 de puncte 

procentuale suplimentare, dar rata 

sprijinului combinat nu poate depasi 

- 90%, in cazul fermelor cu dimensiunea 

pana la 250.000 SO, 

-70%, in cazul fermelor avand intre 

250.000 si 500.000 SO

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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• Pentru 40.000 Euro sprijin 
nerambursabil si peste = minim 1 loc 
de munca nou creat;

• Pentru 80.000 euro sprijin 
nerambursabil si peste = minim 2 
locuri de munca nou create; 

• Pentru 100.000 Euro sprijin 
nerambursabil si peste = minim 3 
locuri de munca nou create.

M 2.2 

Noi

locuri de 
munca
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• Imbunatatirea performantelor 
generale ale exploatatiilor agricole 
(cresterea competitivitatii, 
diversificarea activitatilor , 
cresterea calitatii )

• Respectarea standardelor 
comunitare aplicabile; 

• Cresterea valorii adaugate a 
produselor agricole (procesarea 
produselor la nivelul fermelor si 
comercializarea directa)

M 2.2 

Obiective 
specifice 

ale masurii
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• fermieri, cu exceptia persoanelor 
fizice neautorizate, cu activitate 
pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor;
(ferma cu o dimensiune mai mare 
de 4.000 SO)

• cooperative, grupuri de 
producatori, parteneriate, 
constituite in baza legislatiei 
nationale in vigoare, care 
deservesc interesele membrilor, 
cu activitate pe teritoriul GAL 
Tinutul Zimbrilor.

Beneficiari 
directi

BENEFICIARI
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• Persoanele din categoria 
populatiei active aflate in cautarea 
unui loc de munca din teritoriul 
GAL Tinutul Zimbrilor.

Beneficiari 
indirecti

BENEFICIARI
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ACȚIUNI ELIGIBILE:

Modernizarea spatiilor tehnologice sau 
de productie din cadrul exploatatiei;



Achizitionarea de utilaje agricole 

moderne pentru modernizarea fermelor 

vegetale;
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Modernizarea exploatatiilor apicole;
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Construirea/modernizarea spatiilor zootehnice
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Construirea/modernizarea de spatii de 

depozitare pentru cereale;
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Construirea de centre de colectare a 

laptelui;
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Achizitia de masini de transport 

frigorifice pentru carne/lapte;
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Achizitia unui abator mobil pentru 

bovine/porcine/ovine/caprine;
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Construirea de unitati de procesare pentru 

lapte/carne/legume/fructe/cereale; 

Modernizarea unitatilor de procesare carne/lapte;
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Construirea de spatii de depozitare 

pentru legume/fructe;

www.gal-tinutulzimbrilor.ro 1612-Jul-17



Modernizare de sere/solarii pentru legume.
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ACTIUNI 
NEELIGIBILE:

Echipamente SH, 
dubla finantare, 

mijloace transport 
uz personal, etc
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CONDITII DE ELIGIBILITATE 

Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune 
economica de minim 4000 SO;

Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii 
publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara;

Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor 
trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

Beneficiarul trebuie sa aiba sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL 
Tinutul Zimbrilor;

Investitia realizata demonstreaza utilitate si creeaza plus-valoare nu 
numai pentru exploatatia solicitantului ci si pentru UAT-ul de resedinta;
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CRITERII

DE

SELECTIE

Dimensiunea 
exploatatiei, 
(mai mari de 
4000 SO);

Potentialul 
agricol al zonei

Asocierea 
fermierilor

Nivelul de 
calificare in 
domeniul agricol 
al fermierului; 

Obtinerea unei
certificari de 
produs 
traditional;

Se justifica 
utilitatea 
proiectului si 
pentru  
sustinerea 
celorlalte 
activitati 
agricole din 
UAT-ul  de 
resedinta/
limitrofe;


