1.La programul CASA EFICENTA
ENERGETIC au inceput evaluarile si
contractarile
cei care ati depus proiecte
puteti sa accesati
http://www.apm.ro
sectiunea https://cee.afm.ro/lista-cererilor-de-inscriere/
scrieti CNP dvs si aflati stadiul
proiectului dvs
Daca mai sunt doritori de a se inscrie la
acest program sa ma anunte
programul este inca deschis
2. programul panouri fotovoltaice se va
redeschide cat de curand
sa cautati un INSTALATOR care a
realizat aceste panouri la cei inscrisi in
anul 2019, pentru a fi siguri de reusita
3. sunt deschise fondurile
-pentru 6.1 tinerii fermieri care au
domiciliul si exploatatia in mediul rural

si unde pot primi intre 40.000 si 70.000
de euro fara cofinantare(varsta maxim
41 ani neimpliniti)
-pentru 6.3 pot fi exploatatii mici si in
mediul urban si unde se poate primi
15.000 de euro
-pentru 6.2 activitati non agricole numai
in mediul rural , II, IF, PFA, SRL cu sediul
social si punctul de lucru in mediul rural
, se pot primi pana la 70.000 de euro fara
cofinantare, inca nu este deschis, dar se
va deschide in aceasta luna
-pentru 6.4 activitati non agricole numai
in mediul rural , II, IF, PFA, SRL cu sediul
social si punctul de lucru in mediul rural
, se pot primi pana la 200.000 de euro cu
cofinantare de 10% in cazul activitatilor
de productie si 30% activitati precum
turism ,servicii reparatii, etc inca nu este
deschis, dar se va deschide in aceasta
luna

4. programul HG 807, program
guvernamental unde proiectele minime
sunt de 1.000.000 de euro , maxim
75.000.000 euro cu cofinantare de 50%
este deschis
5. programul pentru studenti ,masteranzi
unde se poate primi pana la 100.000 de
euro fara cofinantare, pentru orice
activitate, inca nu este deschis
6. programul pentru intreprinderi sociale
in mediul rural unde se poate primi pana
la 200.000 de euro cu cofinantare zero ,
in principal activitati de procesare
legume , fructe, carne, lapte, bere etc ,
dar si activitati nonagricole , conditii sa
se urmeze un curs de 5 zile de
antreprenoriat social ,se pot plati salarii ,
cheltuieli din cei 200.000 de euro ,pe
durata a 18 luni, inca nu este deschis
7.vor fi si alte programe-programele
norvegiene de pana la 2.000.000 de euro

nerambursabili cu 70-80% parte
nerambursabile in energie regenerabila
8 .cei care nu au luat cei 2000 de euro la
masura 1 (PFA, II, IF, ONG cu activitate
economica- care au avut minim 5000 de
euro cifra de afaceri in 2019 ) si SRL
care au avut minim 5000 de euro cifra de
afaceri dar nu au salariati in bilantul pe
anul 2012, pot primi cei 2000 de euroinscrieri in perioada 12-22 octombrie
9.programul POC 4.1.1 unde firmele care
au avut pierderi pot primi pana la
1.000.000 de euro cu 95% parte
nerambursabile pentru
microintreprinderi(1-9 salariati) 90%
pentru intreprinderi mici (10-49 salariati)
si 85% pentru intreprinderile mijlocii (50249 salariati) indiferent ca sunt in
Bucuresti ,mediul rural sau urban
tel 0744384321
col(R)ing Balici Mihai
Bucuresti
situatia la zi a depunerilor

Fonduri alocate prin PNDR 2020 pentru sesiunile active cu depunere online
ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ VALOAREA FONDURILOR DISPONIBILE PRIN
PNDR 2020 SE ACTUALIZEAZĂ CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR DEPUSE
CÂT ȘI CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR RETRASE ÎN CADRUL SESIUNILOR
DESCHISE!
Astfel, pot apărea situații în care fondurile disponibile pentru o anumită submăsură să scadă,
în funcție de proiectele depuse la nivel național, sau să crească în cazul în care sunt retrase
proiecte din sistem de către solicitanții de fonduri europene nerambursabile.
Citiți DETALII IMPORTANTE privind mențiunile din tabelul de mai jos și informații privind derularea
sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii..
Toate valorile sunt exprimate în EURO
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proiecte
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proiecte
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***2

2

-

- Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol

16.4

Sprijin acordat
pentru
cooperare
orizontală şi
verticală între
actorii din
lanţul de
aprovizionare
în sectorul
agricol

40.000.
000

27.08.2021
09:00

26.11.2021
15:59

-

399.631

- Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul pomicol

16.4a

Sprijin acordat
pentru
cooperare
orizontală şi
verticală între
actorii din
lanţul de
aprovizionare
în sectorul
pomicol

10.000.
000

27.08.2021
09:00

26.11.2021
15:59

-

0

0

-

34.320.0
00

7.455.026,
65

3366

26.864.97
3,35

- Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor - Sesiunea 3

17.1

Prime de
asigurare a
culturilor, a
animalelor și a
plantelor

31.200.
000

28.07.2021
09:00

31.10.2021
15:59

Submăsura
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proiecte
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- Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor
catastrofale

5.1

Sector
beneficiari
privați

6.281.3
05

20.09.2021
09:00

20.12.2021
15:59

-

0

0

-

- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

6.1

Sector sprijin
pentru
instalarea
tinerilor
fermieri Montan

30.000.
000

27.08.2021
09:00

26.11.2021
15:59

45.000.0
00

8.270.000

162

36.730.00
0

6.1

Sector sprijin
pentru
instalarea
tinerilor
fermieri Național
inclusiv ITI

70.000.
000

27.08.2021
09:00

26.11.2021
15:59

105.000.
000

29.790.00
0

629

75.210.00
0

- Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

6.3

Sector zonă
montană

26.100.
000

27.08.2021
09:00

26.11.2021
15:59

39.150.0
00

4.785.000

319

34.365.00
0

6.3

Sector zonă
normală
inclusiv ITI

60.900.
000

27.08.2021
09:00

26.11.2021
15:59

91.350.0
00

3.735.000

249

87.615.00
0

29.10.2021
15:59

-

1.161.786

3

- Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

9.1

Înfiintarea
grupurilor de
producatori în
sectorul
agricol

6.769.2
95

29.07.2021
09:00

