
 

 

Beneficiari eligibili: societatilor agricole, cooperativelor agricole, grupului de producători, organizaţiilor de 

producători, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19 
IMM -uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate 

PFA, întreprinderi individuale 

Societate cooperativă agricolă 

Cooperativă agricolă 

Grup și organizații de producători 
Condiții acordare grant pentru capital de lucru de 5.000 euro - 120.000 euro: 

a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din 

ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit 

situațiilor financiare depuse; 

b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea 

grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru; 

c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de 

minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt 

încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri. 
Cheltuieli eligibile: 

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare 

activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; 

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit 

contractelor încheiate; 

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază 

de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole; 

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, 

studiilor și altor categorii de servicii indirecte; 

e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe 

necesare reluării activității curente; 

f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare 

reluării activității; 

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.  
  

  
 
 
 

 
 
 

 

 

Programul AGROALIMENTAR  

domeniul  agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare  
și alte activități asimilate acesteia 

Valoare NERAMBURSABILĂ 120.000 EURO    

Sub formă de cotă procentuală din cifra de afaceri -  Cofinanțare de 15% 

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 

euro, valoarea grantului este de 5.000 euro; 

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, 

valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 

euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, 

valoarea maximă a ajutorului este de 120.000 euro.  

 

Cheltuieli neeligibile: 
- TVA in cazul plătitorilor de TVA; 
 

Finalizarea implementării:  momentul achitării 
cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis 

CONSULTANȚĂ Fonduri Nerambursabile: 
- accesare și implementare -  

 
echipa ESTIMAM VALORI   

0744217665 


