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Subvenții și fonduri nerambursabile
Subvenții europene suplimentare pentru anumite culturi
Fermierii ce își desfășoară activitatea în anumite sectoare agricole cu potențial de piață, vor primi subvenții prin
noile măsuri ale Politicii Agricole Comune. Astfel, pe lângă subvențiile agricole pe suprafață de la Uniunea
Europeana și de la Guvernul României, vor primi în plus până la 1.280 de euro pe hectar.
Cea mai mare subventie se acordă pentru suprafețele cultivate cu tutun, unde, în anul 2014, fermierii au primit
sub formă de subvenție națională tranzitorie suma de 1.280,19 euro/ha.
Pentru celelalte categorii de culturi, subvențiile sunt mai mici: pentru in și cânepă 17,45 euro/ha, pentru sfeclă
de zahăr 84,78 euro/ha, iar pentru hamei 335 euro/ha.
Sursa: Agrointel
Programul „Rabla 2015″
Programul din acest an are alocat un buget de 200 de milioane lei, cu 33% mai mult față de anul precedent.
Astfel, vor fi puse la dispoziția românilor 25.000 de tichete electronice dintre care 20.000 vor fi adresate
persoanelor fizice, iar 5000 persoanelor juridice.
Cuantumul primei de casare se păstrează la fel ca anul trecut, la 6500 lei pentru fiecare beneficiar, cu
precizarea importantă ca valoarea eco-bonusurilor destinate achiziției de mașini mai puțin poluante s-a triplat.
Mai exact, dacă anul trecut valoarea eco-bonusului a fost stabilită la 500 lei, anul acesta valoarea unui ecobonus este de 1500 lei.

Programele operaționale „Capital uman” și „Capacitate administrativă”
Prin intermediul celor două programe vor fi realizate investiții cumulate de aproape 5 miliarde euro din Fondul
Social European în proiecte care vor contribui la ocuparea forței de muncă și combaterea sărăciei (investiții
nerambursabile de 4,3 miliarde euro), precum și la ameliorarea capacității administrative și la dezvoltarea
sistemului judiciar (investiții nerambursabile de 0,553 miliarde euro).
PO Capacitatea Administrativă, finanțat din Fondul social european pentru perioada 2014-2020 are drept scop
realizarea unor investiții de 658 milioane Euro (dintre care 553 milioane din bugetul UE), pentru a ajuta la
ameliorarea capacității de reacție a administrației publice și a sistemului judiciar din România la nevoile
economiei și societății. Programul are obiectivul de a îmbunătăți eficiența, transparența și accesibilitatea
administrației publice și a sistemului judiciar din România.
PO Capital Uman urmărește să investească aproximativ 5 miliarde euro (din care 4,3 miliarde euro din bugetul
UE) pentru a ajuta cetățenii români, inclusiv tinerii, să își găsească un loc de muncă, să își îmbunătățească
nivelul de educație și de competențe, precum și pentru a contribui la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale,
la promovarea unor servicii sociale mai bune și la eficientizarea instituțiilor de pe piața muncii. O atenție
deosebită este acordată tinerilor, romilor și populației din mediul rural.
Pentru informații cu privire la programele de finanțare active, GAL Banat Vest vă stă la dispoziție zilnic,
între orele 10.00-15.00, la sediul din orașul Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9, 305400, județul Timiș, tel/
fax: 0256.360.078, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, web: www.galbanatvest.ro.
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PUBLICAȚIE GRATUITĂ TRIMESTRIALĂ editată de ASOCIAȚIA ―GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) BANATVEST‖ în cadrul proiectului ―Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea
teritoriului‖, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) , AXA IV LEADER, Sub-măsura 431.2.

Dragi cititori,
Ne face deosebită plăcere să vă anunțăm că, începând cu acest an, GAL Banat-Vest va elabora și distribui,
trimestrial, pe teritoriul unităților administrativ teritoriale membre, buletine informative cu privire la activitatea sa
precum și surse de finanțări viitoare, valabile pentru mediul rural și mediul urban mic.
În acest prim număr dorim să vă prezentăm:
1. Analiza, în cadrul mai multor numere a Buletinului Informativ, a stadiului implementării Planului de Dezvoltare
Locală (PDL) pe perioada 2007-2013 a teritoriului reprezentat de GAL Banat-Vest, analiză pe care o considerăm
o evaluare a acţiunilor şi activităţilor noastre, menite să valorifice potențialul zonal al teritoriului acoperit de GAL;
2. Un nou proiect aflat în implementare la GAL Banat-Vest;
3. Scurte informări cu privire la finanțările active în perioada imediat următoare.
Parcurgând acest material, sperăm să vă stârnim interesul pentru activitatea noastră și să ne vizitați la sediul
nostru din Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr. 9, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-15.00 sau la telefon
0256-360.078.
Ordodi Arcadie - Președinte
Stadiului implementării Planului de Dezvoltare Locală (PDL) în perioada 2007-2013

Asociația GAL Banat-Vest reprezintă un parteneriat public-privat cu rol important pentru dezvoltarea teritoriului
reprezentat de GAL și este o asociaţie neguvernamentală formată din 60 de membri, dintre care 12 instituții
publice, reprezentând 20% din totalul partenerilor și 48 parteneri reprezentând sectorul privat, în proporție de 80
% din totalul partenerilor. Teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest este format din: orașul Jimbolia și comunele
Comloșu Mare, Lenuheim, Gottlob, Checea, Cărpiniș, Iecea Mare, Uivar, Otelec, Cenei și Săcălaz.
Asociația GAL Banat-Vest a fost autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale (MADR) în anul 2011
şi a obţinut o finanțare de 2.856.791 euro, din care 2.285.432 euro sumă nerambursabilă destinată
implementării PDL-ului, prin Axa IV LEADER din PNDR, adică sumă de bani efectiv oferită de către GAL
agricultorilor și întreprinzătorilor din teritoriu, pe baza unor proiecte cu finanțare nerambursabilă.
Astfel, în perioada celor 4 ani de funcționare, octombrie 2012 – februarie 2015, au fost lansate 12 apeluri de
selecţie de proiecte, pe durata cărora au fost depuse, de către beneficiarii din microregiune la GAL Banat-Vest,
un număr de 78 de proiecte din care: 1 proiect a fost declarat neconform, 7 proiecte au fost retrase și 70 au fost
declarate conforme, eligibile și selectate.

- continuarea în pg 2
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Aceste 70 de proiecte au fost depuse de către GAL la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR ) pentru
evaluare și contractare. În urma depunerii la AFIR, 10 proiecte au fost retrase de către beneficiari, 4 proiecte au
fost declarate neeligibile de către experții AFIR, 6 proiecte sunt în prezent în curs de evaluare, 48 beneficiari au
semnat contractele de finanțare, iar 2 proiecte sunt declarate eligibile, fiind în curs de contractare.
În ceea ce privește valoarea totală (Euro) situația pe toate măsurile cuprinse în PDL se prezintă după cum
urmează:

Prima activitate a proiectului nostru de cooperare „Tineri agricultori și agricultori, construiesc
împreună o agricultură modernă, de o parte și de alta a județului Timiș”
La finele lunii februarie, pe durata a 2 zile, 12 tineri fermieri din microregiunea GAL Banat-Vest și 20 de fermieri
din microregiunea GAL Țara Făgetului au participat la prima activitate din cadrul proiectului de cooperare „Tineri
agricultori și agricultori, construiesc împreună o agricultură modernă, de o parte și de alta a județului
Timiș‖, finanțat prin PNDR 2007-2013, Axa IV LEADER, Măsura 421, „Implementarea proiectelor de cooperare‖.
Activitatea a avut loc în comuna Tomești, Complex
turistic Valea lui Liman și a constat într-un seminar de
instruire a fermierilor care își desfășoară activitatea pe
teritoriul celor două GAL-uri partenere, respectiv GAL
Banat-Vest și coordonatorul proiectului, GAL Țara
Făgetului, în materie de tehnologii de cultivare a
legumelor de cultivare și depozitare a cerealelor și
creștere a animalelor și într-un workshop cu exemple
de bune practici de pe teritoriul Țării Făgetului. Atât în
timpul seminarului de instruire cât și ulterior, pe durata
workshopului, participanții au avut oportunitatea de a
schimba idei, experiențe și de a-și furniza unul altuia
informații tehnice privitoare la specificul activității lor
fiindu-le prezentate exemple de bune practici din
microregiune.

Pe măsuri, situația se prezintă astfel:
Pe măsuri situația se prezintă astfel:

Următoarea activitate a proiectului va avea loc, la sfârșitul lunii martie, în microregiunea GAL Banat-Vest, unde
atât fermierii noștri cât și oaspeții noștri, din microregiunea GAL Țara Făgetului, vor vizita 4 ferme reprezentative
din teritoriul nostru.
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Programe, subvenții, granturi
PROGRAMUL PNDR 2014-2020
În 25 martie se vor lansa primele două măsuri de finanțare din cadrul noului PNDR 2014-2020. Declarația îi
aparține secretarului de stat MADR, George Turtoi.
În prezent, sunt publicate spre consultare, pe site-ul AFIR, www.afir.ro, ghidurile solicitantului aferente
submăsurilor 4.1 Investiții în exploatații agricole și 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Solicitanții, au fost atât publici, cât și privați, din cele 10 comune și orașul Jimbolia, care au întocmit și depus la
sediul GAL proiecte, care se încadrează în obiectivele Planului de Dezvoltare Locală elaborat pentru perioada
2007-2013.
Din numărul total de proiecte contractate și proiecte aflate în curs de contractare, 39 de proiecte sunt promovate
de tineri, 15 proiecte fiind promovate de femei și 24 de bărbați. Totodată, din numărul total de proiecte, 35 de
proiecte, cuprind acţiuni care vizează protecția mediului și 7 proiecte vizează realizarea de acțiuni inovative,
inclusiv introducerea de produse noi și/sau tehnici noi .

PG.2

va urma

-

În opinia oficialului MADR, Comisia Europeană va da un ―acord de principiu' pe întregul program de dezvoltare
rurală al României undeva la mijlocul lunii aprilie, astfel încât din luna mai a acestui an vor putea fi deschise toate
măsurile de finanțare din noul PNDR 2014-2020.
România are alocată prin PNDR 2014 — 2020 o sumă totală de 9,363 miliarde euro, din care 8,015 miliarde
euro reprezintă fondurile europene atribuite țării noastre, iar 1,347 miliarde euro reprezintă contribuția națională.
Măsura privind investițiile în ferme are un buget total de 892,32 milioane euro pentru perioada de programare de
7 ani, inclusiv contribuția națională de 134,35 milioane euro, iar măsura dedicată tinerilor fermieri, aproape 445
milioane de euro.
Sursa: AGERPRES
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