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COMUNICAT DE PRESA
Se prelungegte termenul de depunere pentru subm5sura 6.1

Tinerii din diaspora pot solicita fonduri nerambursabile p6nd in data de 5 iulie

Agenlia pentru Finantarea lnvestiliilor Rurale anunla prelungirea sesiunii de primire a
cererilor de finanlare pentru submisura 6.L ,,Sprijin pentru instaloreo tinerilor fermieri" dedicati
celor din diaspora, p6n5 la data de 05 iulie 2O2L, ora 16.00.
Alocarea financiard pentru aceastd sesiune continud este de 20 milioane de euro. Pragul de

calit;rte pentru perioada mai-iulie este de 25 de puncte. P6ni in prezent au fost depuse 172 de
proie:cte a cdror valoare insumeazd 6,9 milioan€: euro. P6nd la atingerea plafonului de depunere a
proie:ctelor, mai sunt disponibile fonduriin valoare de 23 milioane euro.

Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100%
nerambursabil, in valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, in functie de dimensiunea
exploatatiei agricole (dimensiunea exploatatiei agricole se poate calcula si prin noua aplicatie pusd
la dispozitia publicului pe pagina de internet a AFIR - h$$1ke*afiLlnfpl)
Finanlarea se acordl tinerilor fermieri sub formd de sumd forfetard in doud trange: 75% din

cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in
funcl:ie de implementarea corectl a Planului de Afaceri, flri a dep55i trei ani (cinci ani pentru
exploatatiile pomicole) de la semnarea Contractului de finantare.
Acordarea sprijinului va fi proporlionali cu gradul de indeplinire a Planului de Afaceri.

Ghidul solicitantului si materialele necesare accesdrii pot fi consultate pe site-ul AFIR,
W)_vl !-Afif,infg - lnvestilii PNDR, in sectiunea dedicatS submdsurii 6.L "Sprijin pentru instoloreo
ti ne r,i lor fe rmi e ri". a
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; AGENIIA PENTRU FINANJAREA INVESTITIILOR RURALE
, Bucuresti, Stirbei Vodd, nr. 43, Sector 1,;fel.:0728.L07.51,6;
i E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro
i Twitter: AFIR_Romania; Facebook: afir.romania.oficial; Youtube: lnfoAgriCultura; lnstagram: @afir_romania

