Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

on-line pe pagina www.afir.info

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru
investiţii în procesarea / marketingul
produselor agricole” din Planul
Național de Dezvoltare Rurală 20142020.
 cooperativele și grupurile de
producători
 microîntreprinderi,
întreprinderi
mici și mijlocii (PFA, II, IF, SRL)
Rata sprijinului public nerambursabil va fi
de:
 70% pentru investiții colective
(proiecte aplicate de cooperative sau
grupuri de producători).

Abatorul mobil
este un produs util
comunității prin
abatorizarea pe loc
a animalelor fără a
mai fi necesar
transportul
acestora la marile
unități de
abatorizare.

Sacrificarea
Prelucrarea
Depozitarea
Vânzarea cu amănuntul a animalelor din
speciile: ovine, caprine, taurine, suine.

 50% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru IMM-uri

 40% pentru alte întreprinderi

Întrebare: Care este numărul mediu de
de capete sacrificate pe zi în cadrul unui
asemenea abator mobil?
Răspuns: 3 bovine, 20 ovine/ caprine/
suine, în zile separate.
Întrebare: Care este termenul limită de
depunere al proiectelor?
Răspuns: Recomandabil până la 15
decembrie 2018.

Întrebare: Care este valoarea orientativă de piață
a echipamentului?
Răspuns: Între 55.000 și 100.000 euro în funcție
de dotările opționale.
Întrebare: Ce utilități sunt necesare pentru
operaționalizarea abatorului mobil?
Răspuns: Apă curentă, energie electrică,
canalizare sau fosă septică bicamerală.

Documente ce se depun inițial, odată cu cererea
de finanțare:
o Cerere de finanțare
o Studiu de fezabilitate
o Situațiile financiare precedente anului
depunerii proiectului
o
o
o

Ultimele trei situații financiare (declarație de inactivitate pentru cei care nu au desfașurat
activitate anterior depunerii proiectului)
Declarație privind veniturile realizate pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale și întreprinderi familiale înregistrată la Administraţia Financiară
Documente pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate
investiţiile

Documente ce se depun după selecția proiectului, în etapa de contractare:
o document emis de ANPM pentru proiect- se depune în etapa de contractare a proiectului
o documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare a investiţiei (extras de cont și/
sau contract de credit;
o document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care se
derulează operațiunile cu AFIR);
o certificate care să ateste lipsa datoriilor restanțe fiscale şi sociale
o alte documente justificative

 Cheltuieli aferente investițiilor (echipamente, mijloace de transport specializate etc.)
 Cheltuieli generate de investiții (software contabil, etichetare, site promovare)
 Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (consultanță pentru scrierea
proiectului, taxe eliberare avize, ș.a.)
Întrebare: Abatoarele mobile primesc autorizare
din partea Direcției Sanitar Veterinare?
Răspuns: Da. Autorizația se eliberează pe centru
de sacrificare (container). La mutarea într-o
nouă locație se reautorizează DSV. Separat se
autorizează și rulota cu rol de măcelărie.
Întrebare: Abatoarele mobile primesc acreditare
HACCP?
Răspuns: Da. Cu documentație pusă la dispoziție
de furnizor.
Întrebare: Solicitanții pot fi firme noi sau
preexistente?
Răspuns: Și firme noi dar și firme cu istoric
anterior.

Studiului de Fezabilitate (documentație
tehnico-economică):
 descriere detaliată a activităților pe
care beneficiarul intenționează să le
realizeze prin implementarea
proiectului (model pe www.afir.info)
 viabilitatea investiției (dovedită pe
baza prognozei de venituri si
cheltuieli, proiecțiilor financiare si
indicatorilor financiari, ex: valoarea
investiției, durata de recuperare a
investiției ș.a.)

Durata de realizare a investiției se
încadrează într-un interval de maxim 24
luni pentru achiziții simple sau maxim 36
luni dacă prin proiect sunt vizate
activități cu construcții și montaj.

