PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020
- program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală -

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de sprijin:

sM 8.1 – 01/2016

Data publicării: 18/ 11/ 2016
Numărul Anunțului: 49362/ 2016

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă lansarea primei sesiuni de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru
prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1
„Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 - 2020, care se va desfășura în perioada 21 noiembrie 2016 – 20 ianuarie 2017.
Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de intervenție 5E – Promovarea conservării și a sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură.
Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2016 privind Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în
dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR este de 50.000.000 euro.
Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei
2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7 000 000 euro.

• Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 21 noiembrie 2016, ora 9:00 – 20 ianuarie 2017, ora 16:00.
• După avizarea proiectului tehnic de împădurire, solicitanții pot depune, la Centrele Județene APIA, cererile de sprijin însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului.
• Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului. Procedura de primire, evaluare, selecţie și
contractare a cererilor de sprijin, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 962/2016, este afişată pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro şi este
disponibilă, la cerere, la sediile APIA. Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 876/2016 şi este
publicat pe site-ul APIA, secțiunea „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate din PNDR”.
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE SPRIJIN PENTRU SESIUNEA 01/2016 AFERENTĂ sM 8.1 ESTE 20 IANUARIE 2017, ORA 16:00.
Selecția Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a
contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.362/2016 şi este publicat pe site-ul APIA.
Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene APIA ca urmare a publicării pe site –ul APIA a Raportului de selecție aprobat de către
directorul general al DGDR – AM PNDR.
Vă informăm că datele de contact ale Centrelor Județene se regăsesc în Anexa 25 din Ghidul solicitantului și pe site APIA, secțiunea „Centre Județene APIA” – optați pentru „Vezi lista completă”.

