
M 2.4 – Reinnoirea generatiei de fermieri 

prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri 

rurali

(similar sM6.1 - PNDR national)
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• Obiectivele prevazute la art. 19 alin. (1) lit. (a) pct. (i) din 

Regulamentul nr. (CE) 1305/2013

•Tipul: SPRIJIN FORFETAR (2 transe, 75% si 25%)

•Valoare masura : 85,978.17 euro 

Valoare maxima pe proiect: 
•35.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 S.O.

•25.000 de euro pentru exploatatiile intre 8.000S.O. si 29.999 S.O.

•Sprijinul public nerambursabil: 100%

12-Jul-17 2

Elena Cosofret                                                                                      

www.gal-tinutulzimbrilor.ro 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/


Elena Cosofret                                                                                      

www.gal-tinutulzimbrilor.ro 312-Jul-17

• Cresterea numarului de tineri care 
incep pentru prima oara o 
activitate agricola ca sefi de 
exploatatii si incurajarea tinerilor 
fermieri de a realiza investitii; 

• Reducerea sau stoparea migratiei 
fortei de munca tinere in 
strainatate; 

• Inovarea si tehnologizarea 
agriculturii din teritoriul GAL Tinutul 
Zimbrilor

M 2.4 

Obiective 
specifice 

ale 
masurii
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• dimensiune economică între 8.000 –
50.000 SO*, culturile şi animalele care 
asigură consumul uman şi hrana 
animalelor trebuie să reprezinte peste 75% 
din total SO

• microîntreprindere/ întreprindere mică

• este înregistrată cu max 24 luni* înainte
de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic 
de Identificare – APIA și/ sau în Registrul 
Național al Exploatațiilor – ANSVSA, 
precum şi la Primărie în Registrul agricol

• exploatatia nu poate primi sprijin decat o 
singura data in cadrul M2.4 prin SDL

M 2.4-

Exploatatie
Agricola  
Eligibila
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• Tânărul fermier - o persoană cu vârsta de 
până la 40 de ani la momentul depunerii CF, 
care deține competențele și calificările
profesionale adecvate și care se stabilește
pentru prima dată într-o exploatație agricolă
ca șef al respectivei exploatații

• Persoana juridică - asociat unic/cu mai 
mulţi acţionari -majoritar unde  tânărul
fermier este membrul asociat desemnat ca 
administrator

M 2.4-

Beneficiari
Eligibili
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• persoane juridice române si să
acţioneze în nume propriu

• vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la 
data depunerii CF si să aibă studii
minime de 8 clase

• să respecte încadrarea în categoria
de microîntreprinderi sau întreprinderi
mici

M 2.4-

Beneficiari
Eligibili
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• Solicitantul desfășoară activitate agricolă 
numai prin intermediul formei de organizare 
în numele căreia solicită sprijinul

• Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de 
plata, solicitantul face dovada cresterii 
performantelor economice ale exploatatiei, 
prin comercializarea productiei proprii

M 2.4-

Beneficiari
Eligibili
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• Beneficiarul prezinta un plan de afaceri ( cel
putin 1 loc de munca nou, valorificarea
identitatii regionale,  produse cu valoare
adaugata, etc), implementare trebuie sa 
inceapa in termen de cel mult 9 luni de la 
data deciziei de acordare a sprijinului
(domiciliu, sediu social/loc de munca)*

• Un singur reprezentant al unui SRL poate 
primi sprijin prin această măsură; in cadrul 
unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) 
poate să beneficieze de sprijin pentru 
instalare

M 2.4-

Beneficiari
Eligibili
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• Solicitantul se angajeaza sa devina 
fermier activ in termen de maximum 18 
luni de la data instalarii

• In cazul in care exploatatia agricola 
vizeaza cresterea animalelor, sa se 
asigure respectarea normelor de mediu
privind gestionarea gunoiului de grajd

• Să nu se creeze condiţii pentru a obţine
în mod necuvenit un avantaj ( faramitare, 
etc)

M 2.4-

Beneficiari
Eligibili
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CRITERII

DE

SELECTIE

Sector 
prioritar, 

max. 25 p

25/20/15. 

Potentialul 
agricol al 
zonei

max. 15 p.

15/10

Comasarea
exploatatiilor

max. 15 p.

15/10/5

Asocierea 
fermierilor

10 p. 

Rase/soiuri

autohtone

5 p.

Nivelul de 
calificare in 
domeniul 
agricol 

max. 20 p

20/15/10

Promovarea
identitatii
regionale

max. 10 p.

4/4/2/>0 
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• Facilitarea stabilirii 
tanarului fermier in baza 
PA intocmit. 

• Totalitatea cheltuielilor 
propuse prin PA, inclusiv 
capitalul de lucru, 
achizitia de material 
biologic si activitatile 
relevante pentru 
implementarea corecta a 
PA aprobat.

M 2.4

Actiuni Eligibile
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ACTIUNI 
NEELIGIBILE:

Echipamente SH, 
dubla finantare, 

mijloace transport uz
personal, masuri
excluse prin 19.2
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Masura Tip

Valoare

masura, 

euro

Valoare

proiect, 

euro

%

sprijin

Dimensiune

SO

Loc de 

munca nou

creat

2.1

forfetar

75/25 236,439 15,000 100 4,000-8,000 nu

2.2

investitii

286.593 40/80/100,000 50/70/90 >4,000

1/2/3/

proiect

2.4

forfetar

75/25 85,978 25/35,000 100

8,000-

30,000-

50, 000 1/proiect


