ANEXA NR.2 la ORDINUL nr...................../............................
(Anexa nr. 2 la schemă)
OPERAȚIUNI ELIGIBILE

sM 4.2
a) investiții

sM 4.2a

pentru

înființarea,

a) investiții pentru înființarea, extinderea

extinderea și/sau modernizarea și

și/sau

dotarea unităților de procesare și

prelucrare

investiții

aferente

aferente

produselor,

marketingului

inclusiv

capacități

de

ambalare și etichetare;
b) investiții
extinderea

sM 6.4

inclusiv

reabilitarea
a

unităților

fructelor

și

marketingului
capacități

de

de

investiții

produselor,
ambalare

și

etichetare;

hârtie și carton;
ii) produse chimice și farmaceutice;

modernizarea

și/sau reabilitarea rețelelor locale de

lemnului;

colectare,

iv)produse

recepție,

stocare,

condiționare,

recepție,

condiționare,

selecție

și

ambalare,

inclusiv

ar fi colectarea laptelui, centre de

transport,

depozitare, echipamente de răcire,

colectare, primire și selecție a fructelor.

recepție,

vehicule

stocare,

selecție, ambalare și etichetare, cum

colectare,

și

i)textile și produse din piele, articole din

și/sau

colectare,

producția

ar fi:

b) investiții pentru înființarea, extinderea

de

pentru

comercializarea produselor neagricole, cum

înființarea,

locale

de

investiții

pentru

rețelelor

centre

a)

cum

ar

specializate
fi

centrele

de
de

iii)exploatare forestieră și prelucrarea
metalurgice,

construcții

metalice, mașini și echipamente;
v)produse electrice și electronice.
b) investiții legate de furnizarea de servicii
și activități precum:
i) activități de artizanat și alte activități

depozitare, selecție și ambalare a

tradiționale

legumelor,

broderie, prelucrarea manuală a fierului,

colectarea,

calibrarea,

uscarea,

condiționarea,

neagricole

(ceramică,

lânii, lemnului, pieii etc.);

centrifugarea semințelor de cereale și

ii) servicii medicale, sociale, sanitar-

semințe oleaginoase etc.;

veterinare;

c) investiții

pentru

îmbunătățirea

controlului intern al calității pentru

iii) servicii de reparare a aparatelor de uz
casnic;

prelucrarea

și

comercializarea

iv) consultanță, contabilitate, servicii

produselor agroalimentare;

juridice, audit;
v) servicii IT, consultanta si administrare.
c)

investiții

pentru

infrastructură

în

unitățile de primire turistică, proiecte
pentru activități recreative;
d)

investiții

combustibili

pentru
din

producerea
biomasă

de

pentru

comercializare;
e) achiziționarea de vehicule de transport
marfă sau de alte mijloace de transport
specializate necesare activității neagricole
(cu

excepția

întreprinderilor

care

efectuează transport rutier de mărfuri în
numele unor terți sau contra cost).
a) investiții pentru organizarea și implementarea sistemelor de management al calității
și de siguranță alimentară aferente investiției;
b)investiții necorporale (cum ar fi achiziționarea sau dezvoltarea de software, brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci comerciale);
c)investiții în producția și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu excepția
biomasei, cum ar fi energia solară, eoliană, energia produsă de pompele de căldură,
geotermale exclusiv pentru consum propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienței
energetice;
d)investiții în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică din
biomasă exclusiv pentru consum propriu și care respectă prevederile art. 13 lit. d) din
Regulamentul (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările
și completările ulterioare, prin asigurarea unui procent minim de energie termică
utilizată de 10% conform specificațiilor tehnice ale echipamentului;
e) achiziționarea de vehicule de transport marfă necesare activității unității de
procesare.
a) fondul de rulment, în limita a 200.000 euro sau 30% din cuantumul cheltuielilor eligibile aferente investiției sprijinite prin grant
sau instrument financiar acordate din PNDR, în funcție de care dintre acestea este mai mare;
b) fondul de rulment, în limita a 200.000 euro acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia COVID-19 în condițiile
prevăzute prin fişele măsurilor PNDR.
c) achiziția de terenuri construite sau neconstruite, în limita a 10% din contribuția programului la sprijinul acordat;
d) costurile generale legate de investiția eligibilă, cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate;
e) taxa pe valoarea adăugată aferentă investiției finanțate. Dacă sprijinul prin ÎPRP este utilizat pentru cofinanțarea unui grant,
atunci este eligibil doar TVA-ul aferent părții finanțate prin ÎPRP.

Notă:
Pot fi eligibile pentru finanțare proiecte de investiții integrate, prin combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a
cel puțin două sub-măsuri diferite. În scopul raportării, acestea vor fi încadrate în funcție de componenta majoritar valorică a investiției.

