Fw: fonduri pentru fermierii care au solarii , spatii protejate
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Fermierii care au legume in spatii protejate , pot beneficia de maxim 4.000 de euro in acest an ,
pentru urmatoarele culturi
(1)Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru
susținerea producției de legume în spații protejate, după cum urmează: a) tomate -Solanum
lycopersicum L- cultivate în Ciclul I sau Ciclul II de producție;
b) ardei gras și/sau lung-kapia - Capsicum annuum L - cultivați în Ciclul II de producție;
c) castraveți -Cucumis sativus L- cultivați în Ciclul II de producție;
d) fasole păstăi – Phaseolus vulgaris L-cultivată în Ciclul II de producție;
e) salata-Lactuca sativa L- cultivată în Ciclul II de producție;
f) spanac-Spinacea oleracea L- cultivată în Ciclul II de producție;
g) ceapă verde-Allium cepa- cultivată în Ciclul II de producție;
3) Producțiile minime prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt următoarele:
a) 5600 kg/1000 mp pentru cultura de tomate;
b) 2000 kg/1000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung-kapia;
c) 5600 kg/1000 mp pentru cultura de castraveți;
d) 1500 kg/1000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
e) 1440 kg/1000 mp pentru cultura de salata;
f) 1000 kg/1000 mp pentru cultura de spanac;
g) 1000 kg/1000 mp pentru cultura de ceapă verde.
2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4000
euro respectiv :
a) 3000 euro/cultură în Ciclul I/1000mp/beneficiar ;
b) 1000 euro/cultură în Ciclul II/1000 mp/beneficiar ;
In prima etapa se depune o cerere la Directia agricola cu cultura din ciclul pentru care se cere
3000 de euro si aceeasi cultura sau alta cultura de ciclul 2 pentru care cerem 1000 de euro ,
care poate fi trimisa on line la DAJ
(4) După efectuarea verificării beneficiarii cererea prevăzută mai sus , însoţită de următoarele
documente:
a)) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă pr
reprezentant legal/imputernicit ;
b)) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 202

c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul
naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care
atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care
conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.
(5) Cererea, însoţită de documentele prevăzute, poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace
electronice și/sau poștă/curierat.
(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile
trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul" de către solicitant .
Persoanele fizice vor depune copie dupa carnet de producator si celalalte acte de mai sus, iar
PFA, II. IF, SRL vor depune certificatul de inregistrare societate si restul de acte mentionate mai
sus
Apoi pe durata desfasurarii activitatii trebuie sa anuntam infiinarea culturii ,sa avem un registru
cu tratamentele fitosanitare, la recoltare va veni o comisie formata cu cei de la DAJ si APIA
pentru a estima productie , si pe baza vanzarilor fie cu carnet de producator , fir factura se va
rambursa suma de 3000 de euro pentru ciclul I si operatiunea se repeta pentru ciclul II pentru
care se va primi 1000 de euro
Sunt multe documente, dar si sprijinul de 4000 de euro nu este de neglijat
Cine doreste putem sa le intocmim aceste mici dosare, sa fie depuse la DAJ si chiar asistenta
pe parcurs pana la primirea acestei subventii
In prezent sunt destule mijloace de comunicatii , calculatoarem, imprimante, scanere si se pote
lucra electronic si astfel sa fiti degrevati de timpul pierdut pe deplasari
Aceeasi situatie pentru cultura de usturoi
2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă
beneficiarilor este de 3000 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit
de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE), seria C nr.323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de
minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.
b) să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp,
să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. b);
deci productie minima de 3000 kgr/ha
Metodologia de inscriere este la fel si aceleasi acte sunt necesare
deci urgent cine are asemenea spatii protejate pentru culturi sau usturoi sa isi inscrie aceste
suprafete in Registrul Agricol al Primariei , sa aiba cont la banca ,apoi vom depune cererea in
prima atapa, dupa care dosarul cu actele aferente
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