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Măsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea  
 fermelor mici  
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020  

Măsura va sprijini îmbunătățireaaccesului la mijloace de producție de calitate și asigurarea  
dotări necesare în scopul adaptării la standarde, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor 
 

Solicitanți eligibili: 
1. Fermieri care dețin în proprietate și / sau folosință o fermă 

mică, înregistrați ca IMM. 
 
Sprijin financiar acordat: 

 
 
Fermă mică este considerată 
acea exploatație agricolă cu o 
dimensiune economică cuprinsă 
între 8.000—11.999 euro 
(valoare a producției standard).  

Se vor acorda până la 15.000 Euro / exploatație agricolă, pe baza unui Plan de afaceri. 

Condiții de finanțare:  

1. Solicitantul se încadrează în categoria IMM 

2. Ferma este înregistrată conform prevederilor legale naționale cu cel puțin 24 luni înainte de 

solicitarea sprijinului 

3. Solicitantul prezintă un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației 

4. Solicitantul are domiciliul stabil într-una din unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se 

află exploatația  

5.  Solicitantul demonstrează înaintea decontării celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătățirea  

performanțelor economice ale fermei prin producția proprie comercializată în procent de minim 20% 

din valoarea primei tranșe de plată.  

6.  Solicitantul nu deține un alt loc de muncă în afara unității administrativ—teritoriale în care este  

situată exploatația, sau a zonei limitrofe.  

7.  Solicitantul nu a beneficiar de sprijin anterior prin masura 6.3. Aceiași fermă poate primi ajutor  

financiar o singură dată prin măsura 6.3 chiar dacă dreptul de folosință / proprietate este transferat 

către alt fermier.  

8.  În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va viza în mod  

obligatoriu și investiții / amenajări specifice gestionării gunoiului de grajd, conform normelor 

specifice de mediu.  
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