
..... 

25/08 2021 12:02 FAX 0244596186 

ROMÂNIA 

MINISTERlL AFACS.11.0R INTaNE 

INSfflUJIAPRER!CYWJJ·UIEJ\A.�A 
____ ,,i:-1":tr:1; .. t: :,:'·\:� ... :'.I·--■ 

AFACERI-EUROPENE � PUCHEHII MARI �001/002

� 

Ploieşti 
Nr.13.150/V.2/DL/CDC 

Data: 20.08.2021 
Către, 

AUTORITĂTILE PUBLICE LOCALE din mediul rural jud. Prahova 

Vă Informăm că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a anunţat lansarea în 
perioada 27 august - 26 noiembrie 2021 a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de 
finanţare pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri", pentru Sl1bmăsura 
6.3 ,,Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici", submăsura 16.4 „Sprijin acordat pentru 
cooperare orizontală şi vertical:§ între actorii din lanţul de aprovizionare" şl submasura 16.4a 
,,Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare 
- sectorul pomicol" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020. Sprijinul
financiar pe care îl pot obţine începând cu sesiunea din acest an a fost mărit: finanţarea
pentru cei care se instalează prima dat:§ ca tineri fermieri este 100% nerambursabilă, se
acordă pentru o perload� de maximum trei ani (inclusiv pentru exploataţiile pomicole - faţă
de cinci ani cât era anterior) şi poate fi în valoare de 70.000, 60.000, SO.OOO sau de 40.000
de euro în funcţie de dimensiunea exploataţiei - exprimată în SO (standard output), care se
poate calcula şi prin noua aplicaţie pus� la dispoziţia publicului pe pagina de internet a AFIR:

http://so.afir.info
Vă solicităm să afişaţi documentul publicat de AFIR, care însoţeşte

, 
această informare. 

Cu deosebită stimă, 

MunldplulPlolqtl, B-dulRepubllcll nr. 2- 4;judeţUIPrahova,· tel: 024451401S; rax: 0244 546067, 024451027'6 
e-mail: lnfppybllc@pr:etm;turaprahoya,rowww.pre(lctyrapc,bgva.ro 
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T
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PROGRAMUL NAJIONAL OE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 2020 
- program finantat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE 
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Numărul de referintă al 
sesiunii cererii de proiecle: 

sM 6.1- 01121- 26.11.2021 

sM 6.3 - 01121 - 26.11.2021

sM 16.4 - 01121 - 26.11.2021

sM 16.4a-01/ 21- 26.11.2021 

Dala publicărij: 19/08/2021

Numărul Anunţului: A1.1/ 52/ 2021
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Agen�â pentru Fi_nanţâre_a tnvestiţiiîor Rurale (AFIR) a11untă la_ns�� în perioada 21 ci"\,lgust • 26 noremtirfe ·2021 a primei seşi�I din .2021 de de�re a_ Cerenlor'.de_fi�nta� -
peolrţt s.ubmăsura �-1 "Sprijin PQntru lostatarea �"!'!i�.r. �!•ri':. pentru_ s_ub�silra 6.3 .,.Sprijln -�� ��l'N. fermel_or:�icl" ;-Î,ubmăsu_râ 1ţ;4 �p!l)trÎ 'ăc_ord�t. · :�
pentru câoperare'.o'!ZoÎltală şJ�rticală Intre acto_rH dira lai:iful �� aprovizţo�•_şi submă�uraJfî-� 0ŞpriJi,a_���t_penfn!,;âc�h1!e orizo_ntali�şi_"��� i�tre·. :·:

_. ·:. actorii c;tin Jantul de aprovizion·a�-sect9_rul pomrcol„ din_ Programul Na:fionalde DEizvo�re "Rurală_201-�-�io.20 (P-NDR 2020).· __.: :-·.:: ,\':·:,_: ·· __ '
\.. ' - ,,_ � _· --- • -- _- . - . . -· - . ' - - . - _. ------�-- -- -- � -·- - - �:,;_,: __ �� ,�' 

.. -- - J

Fondurile disponibire pentru sM 6.1 „Sprijin pentru Instalarea tinerilor fermieri" sunt de 100.000.000 Euro, din care 30.000.000 Euro pentru zona montană. 
Fondurile disponibile pentru sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" sunt de 87.000.000 Euro, din care 26.100.000 Euro pentru zona montană. 
Fondurile d1sponibile pentru sM 16.4 NSprijin .acordat pentru cooperare orizonta,ă şi verticafă între actorii din lanţul de aprovizionare" sunt de 40.000.000 Euro. 
fondurile disponibile pentru sM 16.4a „Sprijin acordat pentru co�pe�e O_!_izontară 1i verticală intre actorii din lanţul de aprovizionare-sectoruJ pomicol" sunt de 10.000.000 Euro. 

PRAGURJlE MINI.ME·c1� seîec,ie ale proiectetor � de 30 de puncte pef!tru sM 6.1, de 15 pq_ncie pentru sM 6.3 şi �e câte 10 puncte pentru sM 16.4 şi sM 16.� .. : - : 
PRAGURILE DE CALITATE lunare: - pentru subnmsura 6.1 sunt 7S de puncte (27 aug. - 26 sepl),_50 de puncte (27 sept- 26 oct.), 3� de PUf!cle (27 oct. - 26 n�.f'

· - pentru subtMSUra fi.3 sunt: 60 de puncb! (27 aug. - 26 sept.}, 35 �• puncte (27 sep. - 26 oct.), 15 puncte (27 oct - 26 noi.).. - : · 

Depunerea Cererilor de finanţare pentru submăsurile 6.1, 6.3, 16.4 şi 16.4a se va face an-tine pe www.afir-.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, 
începând din data de 27 august 2021, ora 09:00. 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate men�onate în Ghidurile Solicitantului aferente acestor submăsuri. 
Ghidurile solicilantului pentru fiecare submăsură se aprobă prin Ordin al Ministrului .Agriculturll şi Dezvoltării Rurale şi sunt publicate pe sile-ulAFIR. 

TERMENUL UMIT Ă DE DEPU1'1ERE pentru sesiunile de cereri de proiecte aferente sM 6.1, sM 6.3, sM16.4 şi sM16.4a este de 26 noiembrie 2021, ora 16:00. 

Informaţii detaliate privind acc�sarea � derularea măsurilor clill cadrul PNDR surit cuprlns.e Îll GHIOUL SOUOTANTULUI - distribuit GRAT\JIT. Vă a,eptăm la Oficiile JLJdeţelH! (OJFIR). precum şi la Centrele Regionale (CRFIR) ale AflR 
dill ţară. 5una\i acum la ons.107.516, scrieţi-ne la adresa Bucu�i, Str. Grădfna cu Cal, nr. 3A, sector 5 sau relat1Lpublice@afir.info, www.afr,:.[nfo p,entru a afta cum puteţi obtine şi dumneavoastră fooduri ner.imbursabile pentru 
dezvolta1e rurală prîri PNDR. 

CRFIR 1 laşi (0232-262.&971; sNTetariat.crfirl@ afir.infc 
CRFIR 2 Constinţa (0341-Mi0.241); seuetaria t.c1fa2@ a fir .info 
CJIFlR 3 Urgovişte t,!)345-860. 246) seaetarialcrfir3@ afir .info 
CRFI R 4 CraiDVa 10.351- 860.205 ); secrelariat.crfir4@ a(ir.info 
CRFIR 5 Timişoara {0256-250.200]; secretariaLcrtîr'S@afir.info 
CRFIR 6 Satu Mare l0261- 768. 707); secretariilt.crfif6@afir.info 
CRFIR 1 Alba Iulia (0358-860.23")secretariat.afir7@af,r.info 
CAFIR 8 Bucu�- Hfov {IJ.31-860.28.25); secrelariat.crlir1!@aflr.info 

OJFIR: Baciu 03.3-4-860.276/ Botoşani 0331--1!60.2� / laşi 0232-261.078/ Neamţ 02.33-216.055 / Suceava 0330 - 860 283/ Vaslui 0335- 860.271 
OJflR: 8ralla 0339--860.282 / Buzli u 0338-860 278 / Conrtallţa 0341- 860 279 / Galaţi 0336-- 8fi0. 2&2 / Tulcea 0340-860.2.Bl/ Vranuia 0337-860.284 
omR: Argeş 0348-860.288 / Dâmboviţa 0245-216.727 / Giurgiu 0346- 860.2ll7 / Prahova 0344-860.289 /Teleorman 0347- 860.281 
OJFIR: Ooij 0251-413. 332 / Gorj 0353- 860 281 / Mehedinti 0352-800.286 / Olt 0.349-860.237 / Văkea 0350 - 860 270 
OJFIR: Arad 0357-860. 275 / Caraş Severin 0255-213.970/ Hunedoara 0254-231. 341 /Timiş 0356 - 860. 264 
OJFIR: Bihor 0259-416. 725 / Bistriţa Niisăud 03 63-860.286 / Ouj 0264-439.430 / Mara mur� 0162-215.016 /Sălaj 0260-614 .684 / Satu Mare 0261-716.928 
OJ FIR: Afba 035&-860.270 / Bra�v0368-860. 285/ Covasna 0367-860.275 / Harghita 0366- S60 239 / Mureş036S-860.285 / Sibiu 0369-860.278 
OJFIR; Bucurejti 011-311.01. 75 / Călii�i 0342-860.235 / Ialomiţa 0343-860.281 


