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Informare privind publicarea de c*tre AFIfi. a Ghidurilor Consultative
pentru 4 submf,suri de finanlare din FNDRSOZO

Agenlia pentru Finanlarea Investiliilor Rurale (,AFIR) a publicat pe pagina oficial5 de internet,

www,afir.info, h secfiunea Dezbatere Publicd, Ghidul solicitantului in varianta
consuttativt pentru * submssurl de finanlare din cadrul Progrlmului National de

Derusltare Rural6 2014 - 2020 (PNDR 2020) prin care se acordH fonduri nerambursabile pentru

implementarera proiectelor de investifii in agriculturS.

Toli cei interesali s8 pregHteascB proiecte de investilii in vederea depunerii 9i st
formuleze observafii, pot consulta varianta consultativH a Ghidurilor solicitantului pentru

urm6toarele submlsuri: 4.L,,fnvestilii in explaaWfiiagricolC', 4.2 ,5Vrtiin pentru

inrestifii in pretuaarea/ tsn ercialfuanaa gi/ sau dezvoltarea de prcduse agricole)
6.1 ,,Sprilin pentru insblarea tinerilor fermietf', precum 9i 6.3 ,,Spriiin pentru
dezvolb rea fennelor m icl' .

Duph finalizarea consultirii publice 9i analizarea tuturor propunerilor primite, vor fi
publicate versiunile finale in vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor. Condifiile

generale de depunere nu s-au schimhat fatt de sesiunile din anul precedent, ?ns5 sunt cHteva

clarific5ri in ceea ce privegte pragurile de calitate sau acardarea punctajului aferent fiecfirui

criteriu de seleclie. Se pune accent pe investiliile colective, a$tfel c6 prln sM 4'? s-a introdus

suplinnentarea sprijinului nerambursabil cu 20olo pentru proiectele propuse spre finanfare de

cEtre cooperative sau grupuri de producitori .

Frintre modific5rile introduse ?n Ghidurile solicitantului, varianta consultativ6, se

numfir$ gi faptul cE solicitanfii din teritoriul ITI Delta Dunirii vor putea depune proiectele in

cadrul sesiunilor deschise Ia nivel naficnal, cu respectarea Strategiei IT1. De asemenea,

solicitanlii subm5surilor 6.1 Si 6.3 pot bmeficia de elaborarea documentatiei 9i consilierea pe

perioada de derulare a proiectului, in mod gratuit prin M$sura 2 a PND& cu condifia ca sf,

prevadi acest lucl'u [n planul de afaceri"

perioada de consultare publici este pSnd In data de 21 mai 2018, iar complettri gi

observalii se pot face pe pe adresa de e-mail, cg.nslLtare,@afir,info.

S{,rsai http://u?wvv,afir'info/
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