Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a
laptelui în zona montană

Pin Legea nr. 296 din 3 decembrie 2018 s-a aprobat Programul de investiţii pentru
înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană ,
incepand cu anul 2018 , care are ca obiect facilitarea accesului la finantare in
vederea realizarii de investiti pentru infiintarea centrelor.
Potrivit legii, înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona
montană se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziţie în mod
gratuit de către Agenţia Zonei Montane.
Beneficiarii Programului sunt :
beneficiari privaţi - persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016; grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului
nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor
de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice; persoane
juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole
nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; persoane juridice
constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările
ulterioare, şi persoanele juridice constituite în conformitate cu prevederile
Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie
alimentară.

Modul de finanţare şi de accesare a Programului
- Se instituie o schemă de finanţare prin care beneficiarii Programului primesc
maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea
realizării de centre de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană.
- Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale cu
condiţia ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depăşească 90 de
puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei pentru:
- tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat cu maximum cinci ani anteriori
datei de depunere a cererii de înscriere în Program;
- investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice;
- cooperativele constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 566/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.
- Finanţarea prevăzută mai sus se acordă o singură dată pentru un beneficiar
privat şi pentru un singur obiectiv dezvoltat prin Program.
- Sumele necesare pentru finanţarea Programului se asigură de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, destinate în
acest scop.
- Valoarea anuală a schemei de finanţare, condiţiile de eligibilitate, cheltuielile
eligibile, modul de acordare a finanţării, precum şi modalităţile de verificare
şi control se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Valoarea totală a Programului este de 60 milioane euro echivalent în lei la data
accesării Programului şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

