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Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale face o serie de precizari privind condi?iile pe care trebuie
finan?arilor acordate prin Programul Na?ional de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) constitui?
urma modificarii Legii coopera?iei agricole nr. 566/ 2004.
Conform prevederilor legale, persoanele fizice si juridice care se asociaza in cooperative agricole trebuie
concordanta cu legislatia in vigoare sau sa aiba cod CAEN principal din diviziunea 01 a sec?iunii A «Agr
diviziunile 10, 11 si 12 ale sec?iunii C «Industria prelucratoare».
„O condi?ie esen?iala asupra careia doresc sa atrag aten?ia este faptul ca beneficiarii care au primit pun
apartenen?ei la o cooperativa agricola, trebuie sa mentina calitatea de membru in cooperativa agricola p
si de monitorizare a proiectului. Actuala modificare a Legii cooperativelor aduce si avantaje consistente p
in aceste forme asociative, printre care as men?iona scutirea de la plata impozitului agricol a cooperative
la constituire sau reducerea impozitului pe profit cu 20% in primii 5 ani de activitate. De asemenea, scutir
pentru importurile de tractoare, masini si utilaje agricole, echipamente de irigat si alte echipamente, sunt
fermierilor care se asociaza in cooperative", a men?ionat Directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU.
Grupurile de producatori din sectorul agricol si pomicol pot depune la Agen?ia pentru Finan?area Investi
finan?are pentru decontarea costurilor de infiin?are si func?ionare. Cererile de finan?are se pot depune p
sectorul agricol) si prin 9.1a (pentru sectorul pomicol) din PNDR 2020, in limita fondurilor disponibile, dar
2019, ora 16:00.
Fondurile totale disponibile pentru sectorul agricol (submasura 9.1 „Infiin?area grupurilor de producatori i
7.729.354 euro iar pentru sectorul pomicol (submasura 9.1a „Infiin?area grupurilor de producatori in sect
euro. Finan?area acordata prin PNDR este 100% nerambursabila, dar nu poate depasi suma maxima de
valoarea produc?iei comercializate anual, in primii cinci ani de la recunoasterea grupului de producatori.
Pana in prezent, AFIR a finan?at 57 de proiecte depuse de beneficiari constitui?i in diverse forme asocia
pentru aceste proiecte este de 40.234.620 euro, iar valoarea pla?ilor efectuate de AFIR catre formele as
euro. Prin PNDR 2020, formele asociative au fost sprijinite financiar direct prin sM 9.1 si 9.1a si prin prior
submasurile 4.1a (Investi?ii in exploata?iile pomicole), 4.1 (Investi?ii in exploata?iile agricole), 4.2 (Invest
marketingul produselor agricole), 4.2a (Investi?ii pentru procesarea/ marketingul produselor din sectorul
acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lan?ul de aprovizionare in sectoarele agri

