
Numărul de referință al 
sesiunii cererii de sprijin:

Fondurile disponibile pentru măsura 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza 
COVID-19” sunt de 150.000.000 Euro.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță lansarea în perioada 25 septembrie – 23 octombrie 2020 a sesiunii de depunere a cererilor de
sprijin pentru măsura 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19”
din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

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

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE

Data publicării: 23/ 09/ 2020
Numărul Anunțului: 31960 / 2020

M 21 – 01/2020

Depunerea cererilor de sprijin pentru măsura 21, se poate face personal / prin reprezentant, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, 
începând cu data de 25 septembrie 2020.

Cererile de sprijin temporar cu caracter excepțional aferente sectoarelor bovine, ovine / caprine, legume-fructe și cartofi, însoțite de documentele generale și specifice, pot fi depuse la 
centrele județene / locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail, 

cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis.
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri. 

Ghidul solicitantului pentru măsură a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 285 / 23.09.2020 și este publicat pe site-ul MADR, APIA și AFIR, respectiv:
www.madr.ro / www.apia.org.ro / www.afir.info

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE pentru sesiunea de cereri de sprijin aferentă M 21 este de 23 octombrie 2020. 

Informații cu datele de contact ale Centrelor Județene se regăsesc pe site-ul APIA, secțiunea „Centre Județene APIA” – optați pentru „Vezi lista completă”

http://www.madr.ro/
http://www.apia.org.ro/
http://www.afir.info/
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