LEGENDA
Sub-masura poate fi programata in Domeniul de Interventie respectiv (indicativ)
Sub-masura nu poate fi programata in Domeniul de Interventie respectiv (indicativ)

Corelarea măsurilor Regulamentului UE nr. 1305/2013 cu Obiectivele, Prioritățile și Domeniile de Intervenție stabilite prin Regulament
Obiectiv cf.
Reg.
1305/2013
Prioritate cf.
Reg.
1305/2013

Bază legală (art.
Cod
cf. Reg.
Măsură
1305/2013)

Articolul 14

Articolul 16

Articolul 17

Denumire
Măsură

1

Transfer de
cunoștințe și
acțiuni de
informare

3

Sisteme în
domeniul
calității
produselor
agricole și
alimentare

4

Investiții în
active fizice

Cod Submăsură

1.1

Sprijin pentru acțiuni de formare profesională
și de dobândire de competențe

1.2

Sprijin pentru activități demonstrative și
acțiuni de informare

3.1

Sprijin pentru participarea pentru prima dată la
sistemele de calitate

3.2

Sprijin pentru activitățile de informare și de
promovare desfășurate de grupurile de
producători în cadrul pieței interne

4.1

Sprijin pentru investiții în exploatațiile agricole

4.2

Sprijin pentru investiții în
prelucrarea/comercializarea și/sau dezvoltarea
de produse agricole

4.3

Sprijin pentru investiții în infrastructură legate
de dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
sectoarelor agricol și a celui forestier

4.4

Articolul 18

5

Refacerea
potențialului
de producție
agricolă afectat
de dezastre
naturale și
instituirea unor
măsuri de
prevenire
corespunzătoar

5.1

5.2

6.1
6.2

Articolul 19

Articolul 20

6

7

Dezvoltarea
exploatațiilor și
a
întreprinderilor

Servicii de bază
și reînnoirea
satelor în
zonele rurale

Denumire Sub-măsură

Sprijin pentru investițiile neproductive legate
de realizarea obiectivelor în materie de
agromediu și climă
Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive
destinate să reducă efectele dezastrelor
naturale, ale fenomenelor climatice
nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale
probabile
Sprijin pentru investiții în refacerea terenurilor
agricole și a potențialului de producție afectate
de dezastre naturale, de fenomene climatice
nefavorabile și de evenimente catastrofale
Ajutor pentru tinerii fermieri la înființarea de
întreprinderi
Ajutor la înființarea de întreprinderi pentru
activități neagricole în zonele rurale

6.3

Ajutor la înființarea de întreprinderi acordat
pentru dezvoltarea fermelor mici

6.4

Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea
de activități neagricole

6.5

Plăți pentru fermieri eligibile în cadrul schemei
pentru micii fermieri care își transferă
permanent exploatația către alt agricultor

7.1

Sprijin pentru elaborarea și actualizarea
planurilor de dezvoltare a municipalităților și a
satelor din zonele rurale și de dezvoltare a
serviciilor de bază oferite de acestea, precum și
ale planurilor de protecție și de gestionare
legate de zonele Natura 2000 și de alte zone cu
înaltă valoare naturală

7.2

Sprijin pentru investiții în crearea,
îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de
infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în
domeniul energiei din surse regenerabile și al
economisirii energiei

7.3

Sprijin pentru infrastructura de bandă largă,
inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea
acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și
furnizarea accesului la banda largă, precum și eGuvernare publică

7.4

7.5

Sprijin pentru investițiile în crearea,
îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale
de bază destinate populației rurale, inclusiv a
celor de agrement și culturale, și a
infrastructurii aferente
Sprijin pentru investiții de uz public în
infrastructura de agrement, în informarea
turiștilor și în infrastructura turistică la scară
mică

Obiectiv 1. Favorizarea competitivității agriculturii
Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a
inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale

DI 1B Consolidarea
legăturilor dintre
DI 1A
agricultură, producția
Încurajarea
DI 1C Încurajarea
alimentară și
inovării, a
învățării pe tot
Domeniu de
silvicultură, pe de o
cooperării și
parcursul vieții și
Intervenție cf.
parte, și cercetare și
a creării
a formării
Reg.
inovare, pe de altă
unei baze de
profesionale în
1305/2013
parte, inclusiv în scopul
cunoștințe
sectoarele agricol
unei gestionări mai
în zonele
și forestier
bune a mediului și al
rurale
unei performanțe de
mediu îmbunătățite

DI 2A Îmbunătățirea
performanței economice a
DI 2B Facilitarea
tuturor exploatațiilor
intrării în sectorul
agricole și facilitarea
agricol a unor
restructurării și modernizării
fermieri calificați
exploatațiilor, în special în
corespunzător și,
vederea creșterii participării
în special, a
pe piață și a orientării spre
reînnoirii
piață, precum și a
generațiilor
diversificării activităților
agricole

2C Îmbunătățirea
performanței
economice a
pădurilor

Obiectiv 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
Prioritatea 5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției
Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea
către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice
sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale
în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Obiectiv 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

Prioritatea 2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității Prioritatea 3. Promovarea organizării lanțului alimentar,
Prioritatea 4. Refacerea, conservarea și consolidarea
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea
inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole,
ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură
tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor
a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în

DI 3A Îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai
bună integrare a acestora în lanțul
agroalimentar prin intermediul
schemelor de calitate, al creșterii
valorii adăugate a produselor agricole,
al promovării pe piețele locale și în
cadrul circuitelor scurte de
aprovizionare, al grupurilor și
organizațiilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale

DI 3B Sprijinirea
gestionării și a
prevenirii
riscurilor la
nivelul
exploatațiilor

DI 4A Refacerea,
conservarea și
dezvoltarea
biodiversității, inclusiv
DI 4B
în zonele Natura 2000 și
Ameliorarea
în zonele care se
gestionării
confruntă cu
apelor, inclusiv
constrângeri naturale
gestionarea
sau cu alte constrângeri
îngrășămintelor
specifice, a activităților
și a pesticidelor
agricole de mare
valoare naturală,
precum și a stării
peisajelor europene

DI 4C
Prevenirea
eroziunii
solului și
ameliorarea
gestionării
solului

DI 5C Facilitarea
furnizării și a
utilizării surselor
DI 5B
DI 5D
regenerabile de
Eficientizarea
Reducerea
DI 5A
energie, a
utilizării
emisiilor de
Eficientizarea
subproduselor, a
energiei în
gaze cu efect
utilizării apei
deșeurilor și
sectorul
de seră și de
în agricultură
reziduurilor și a
agroalimenta
amoniac din
altor materii prime
r
agricultură
nealimentare, în
scopul
bioeconomiei

DI 6C Sporirea
DI 5E
DI 6A Facilitarea
accesibilității, a
Promovarea
diversificării, a
DI 6B
utilizării și a
sechestrării și
înființării și a
Încurajarea
calității
a conservării
dezvoltării de
dezvoltării
tehnologiilor
carbonului în întreprinderi mici, locale în zonele informației și
agricultură și precum și crearea de
rurale
comunicațiilor
silvicultură
locuri de muncă
(TIC) în zonele
rurale

Articolul 20

Articolul 21

7

8

Servicii de bază
și reînnoirea
satelor în
zonele rurale

Investiții în
dezvoltarea
zonelor
forestiere și în
ameliorarea
viabilității
pădurilor

7.6

Sprijin pentru studii/investiții asociate cu
întreținerea, refacerea și modernizarea
patrimoniului cultural și natural al satelor, al
peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare
naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice
conexe, precum și acțiuni de conștientizare a
aspectelor de mediu

7.7

Sprijin pentru investiții orientate spre
transferul activităților și transformarea
clădirilor sau a altor instalații aflate în
interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în
scopul îmbunătățirii calității vieții sau al
creșterii performanței de mediu a așezării
respective

7.8

Altele

8.2

Sprijin pentru instituirea și întreținerea de
sisteme agroforestiere

8.3

Sprijin pentru prevenirea daunelor cauzate
pădurilor de incendii, de dezastre naturale și de
evenimente catastrofale

8.4

8.5

8.6

Articolul 27

9

Înființarea de
grupuri și
organizații de
producători

Sprijin pentru repararea daunelor cauzate
pădurilor de incendii, de dezastre naturale și de
evenimente catastrofale
Sprijin pentru investiții în ameliorarea
rezilienței și a valorii de mediu a ecosistemelor
forestiere
Sprijin pentru investiții în tehnologii forestiere
și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea
de produse forestiere

9

Înființarea de grupuri și organizații de
producători în sectorul agricol și în cel forestier

16.1

Sprijin pentru înființarea și funcționarea
grupurilor operaționale ale PEI pentru
productivitatea și sustenabilitatea agriculturii
Sprijin pentru proiecte pilot

16.2
Sprijin pentru dezvoltarea de noi produse,
practici, procese și tehnologii

16.3

Cooperare între micii operatori în ceea ce
privește organizarea de procese de lucru
comune și partajarea instalațiilor și a resurselor
și pentru dezvoltarea și comercializarea de
servicii turistice

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală
între actorii din lanțul de aprovizionare în
vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte
de aprovizionare și de piețe locale
16.4

Sprijin pentru activități de promovare în
context local privind dezvoltarea lanțurilor
scurte de aprovizionare și a piețelor locale
Articolul 35

16

Cooperare

16.5

Sprijin pentru acțiunea comună întreprinsă în
scopul atenuării schimbărilor climatice sau al
adaptării la acestea
Sprijin pentru abordări comune privind
proiecte de mediu, precum și pentru practici
ecologice în curs

16.6

Sprijin pentru cooperare între actorii din cadrul
lanțurilor de aprovizionare în scopul furnizării
durabile de biomasă care să fie utilizată în
scopul producerii de alimente și de energie și în
cadrul proceselor industriale

16.7

Sprijin pentru strategii altele decât cele plasate
sub responsabilitatea comunității

16.8

16.9

16.10

Sprijin pentru elaborarea de planuri de
gestionare a pădurilor sau a unor instrumente
echivalente
Sprijin pentru diversificarea activităților
agricole în direcția activităților privind
sănătatea, integrarea socială, agricultura
sprijinită de comunitate și educația cu privire la
mediu și alimentație

Altele

