Fişa măsurii 112
Instalarea tinerilor fermieri

Obiectivul şi
raportul cu
strategia de
dezvoltare –
miza
intervenţiei

Agricultura practicată în teritoriu este una de subzistenţă, în marea
majoritate a cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz
propriu. Majoritatea exploataţiilor agricole din teritoriul Podişul Mediaşului
au dimensiuni cuprinse între 1-3 ha, în timp ce ponderea exploataţiilor cu
peste 5 ha este 7%. Prin comparaţie, în Uniunea Europeană doar 61,9%
dintre exploataţiile agricole au suprafaţa sub 5 ha, iar dimensiunea medie
a exploataţiei agricole este de 15,8 ha.
În general, agricultura este practicată de persoanele vârstnice, tinerii
căutând locuri de muncă în alte domenii de activitate, mai bine plătite, în
teritoriu sau chiar în străinătate.
Exploatarea terenurilor agricole se face în majoritatea cazurilor în sistem
privat, în cadrul fermelor familiale (80%). Sunt 5,31% cazuri în care
terenurile sunt lucrate la comun, în cadrul asociaţiilor (Axente Sever,
Brateiu, Alma, Micăsasa) sau în composesorat (Bazna, Micăsasa, Valea
Viilor).
Din suprafaţa totală a teritoriului 88.2% reprezintă suprafaţa agricolă şi
forestieră. Agricultura practicată în teritoriul Podişul Mediaşului este
centrată pe cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, necesare pentru
creșterea animalelor. Suprafeţele cele mai întinse sunt destinate culturilor
de porumb, grâu şi plantelor furajere. În ceea ce priveşte creşterea
animalelor, cea mai răspândită ramură este creşterea ovinelor (57,155
capete) urmată de creşterea porcinelor şi caprinelor.

Obiective generale
Îmbunatățirea si cresterea competitivității sectorului agricol prin
promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de
modernizare si conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igiena
si bunastarea animalelor, siguranța la locul de munca;

Îmbunatățirea managementului exploatațiilor agricole prin reînnoirea
generației sefilor acestora, fara creșterea populației active ocupate în
agricultură

Obiective operaţionale
- cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o
activitate agricola ca sefi de exploatații si încurajarea tinerilor fermieri de a
realiza investiții.
Descrierea
intervenţiei –
domeniul de
acoperire a
măsurii

Sprijinul acordat în cadrul masurii are ca scop dezvoltarea exploatațiilor
agricole, care produc în principal produse agricole vegetale si animale
(materie prima) pentru consum uman și hrana animalelor.
a) Îmbunatatirea managementului exploatatiei agricole;
b) Îmbunatatirea performantelor generale ale exploatatiei agricole;
c) Adaptarea productiei la cerintele pietei;
d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerintele de ecoconditionalitate, de protectie a muncii, protectia mediului si sanitarveterinare.

Beneficiari

Tipuri de
beneficiari

Fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii
Cererii de Finanțare), persoane fizice sau juridice care practică în principal
activități agricole si a căror exploatație agricola:
•
•
•

are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE1;
este situata pe teritoriul GAL Podișul Mediașului
este înregistrata în Registrul unic de identificare-APIA si Registrul
agricol.
Aceștia pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112 ca:
• persoana fizica;
• persoana fizica înregistrata si autorizata ca PFA sau II
• asociat si administrator unic al unei SRL
Beneficiarii vor prezenta un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților
agricole din cadrul exploatației.
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Estimarea
numărului de
beneficiari
Precizări
privind
acţiunile

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se
realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit
pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi

eligibile

dezvoltarea exploataţiei, astfel:
-

-

Criterii de
selecţie locală

construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia
agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia
mediului;
achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine
de recoltat, maşini, utilaje,instalaţii, echipamente şi accesorii,
echipamente şi software specializate;
achiziţionarea de animale şi după caz, a cotei de producţie;
plantarea şi replantarea plantelor perene;
achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.

Se va acorda prioritate pentru:
- proiectele care includ acţiuni de protecţia mediului. 40% dintre proiecte
vor include acţiuni pentru protecţia mediului (practici agricole tradiționale,
culturi verzi, agricultură ecologică, etc.);
- proiectele care se adresează fermelor de semisubzistenţă (6-8 UDE).

Intensitatea
ajutorului

Finanţarea

Ajutor public FEADR + contribuţie publică naţională. În cadrul acestei
măsuri, ajutorul public este de 100% din costul total al proiectului. Sprijinul
pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o
exploatație agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta
dimensiune, sprijinul pentru instalare poate crește cu 4.000 Euro/ 1 UDE,
dar nu va putea depasi 24.000 de Euro/ exploatație.
Nr. de
proiecte
prevăzute

Costul
total

Estimarea
costului
total pe
măsură

Contribuţia
FEADR –
măsură

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţie
privată
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24.000

240.000

192.000

48.000

000.000

Indicatori de
realizare
Indicator

Ținta
2013

Număr total beneficiari

10

Tipul de sector:
- agricultură

10

Număr de beneficiari, tineri – sub 40 de ani

10

Număr de proiecte care cuprind acțiuni de protecția
mediului

4

