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Raport de activitate OJFIR NEAMT - 2022

           In perioada Programului de Tranzi ie 2020-2022, la OJFIR_NEAMT  au fost
depuse i evaluate un numar de peste 600 de proiecte in valoare de 22.000.000.
euro.
           In domeniul de activitate agricol sau depus urmatoarele dosare:
         - s.Masura.6.1-Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri- s-au depus un
numar de 65 proiecte-cu o valoare de 3.000.000.euro

         - s.Masura.6.3-Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici- s-au depus un
numar de 85 de proiecte-cu o valoare de 1.300.000.euro;

         - s.Masura.16.4-Sprijin pentru cooperare- s-a depus un numar de 2

proiecte-cu o valoare de 480.000 mii.euro;

          -s.Masura.4.2-Procesare produse agricole- s-a depus un numar de 3
proiecte-cu o valoare de 1.100.000.euro;

          - s.Masura 17.1-Prime pentru asigurarea culturilor si animalelor s-au depus
un numar de 260 de proiecte in valoare de 740.000 mii.euro;

           -s.Masura.4.1.-Investi ii in expluata ii agricole-s-au depus un numar de 45
de proiecte-cu o valoare de 4.000.000.euro;

                In domeniul de activitate neagricol sau depus urmatoarele proiecte:

          -s.Masura.6.2-Sprijin pentru Infiin area de Activitati Neagricole s-au depus
un numar de 116 de proiecte-in valuare de 7.000.000.euro;

          -s.Masura.6.4-Dezvoltarea Activitatilor Neagricole s-au depus un numar de
36 de proiecte cu o valoare de 1.150.000.euro;
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In domeniul de activitate al beneficiarilor Publici in spe a-UAT, prin cele 8
GALuri(GRUPURI DE ACTIUNE LOCALÂ), ce se afl  in portafoliul OJ.FIR. Neamt, s-
au depus un numar de 43 de proiecte-in valoare de 2.200.000.euro;

                    Programul 2014-2020, se inchide la 31.12.2023, iar gradul  de
absorb ie pe PNDR 2014-2020 pânâ in acet moment a trecut de 93%, i s-au
efectuat pla i la nivelul OJ.FIR Neamt, dupa cum urmeazâ:

                     In domeniul  de activitate agricol sau facut pla i de peste
10.000.000.euro, sintetizat pe urmatoarele  s.Masuri:
          -s.Masura:-6.1(Tineri fermieri) un numar de 87 de dosare;
          -s.Masura:-6.3(Fermele mici) un numar de 153 de dosare;
          -s.Masura:-17.1(Prime pentru asigurare) un numar de 235 de dosare;
          -s.Masura:-4.1(Investitii in Exploatatii Agricole) un numar de 45 de dosare;

                  In domeniul de activiate neagricol sau facut plâ i de peste
2.500.000.euro pe cele 2 s.Masuri:
           -s.Masura:-6.2(Infiin area de activita i negricole) un numar de 20 de
dosare;
           -s.Masura:-6.4(Dezvoltarea de activit i neagricole) un numar de 40 de
dosare;

                   In domeniul de activitate al Entita ilor Publice(UAT) prin
GALuri(GRUPURI DE AC IUNE LOCALÂ) sau facut pla i de aproximativ
12.000.000 mil.euro, avand la platâ un numar de 160 de dosare.

                   In data de 07.12.2022 s-a aprobat  de catre Comisia European  noul
PNS( Plan Na ional Strategic), unde AFIR are un buget alocat de 5.870 miliarde
euro pentru perioada 2023-2027.
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1. S.M 4.1 - Investi ii în exploata ii agricole - 760.000 mil.-7-submasuri:

achizi ii simple si echipamente de iriga ii în ferma-125.000.000 mil.euro;
vegetal - condi ionare, procesare în ferma  -55.000.000 mil.euro;
zootehnic - condi ionare, procesare în ferm  -55.000.000 mil.euro;
tineri fermieri (achizi ie utilaje vegetal i zootehnic) -75.000.000 mil.euro;
zootehnie (produc ie primar , condi ionare) - NA IONAL - 240.000.000
mil.euro;
zootehnie (produc ie primar ,condi ionare) - MONTAN - 60.000.000
mil.euro;
legume (inclusiv în spatii protejate)  - 150.000.000 mil.euro;

2. SM4.1a - Investi ii în exploata ii pomicole -122.000.000 mil.euro

3. S.M 4.2 - Sprijin pentru investi ii în procesarea i marketingul produselor
agricole - 140.000.000.mil.euro;

4.  S.M 4.2a - Sprijin pentru investi ii în procesarea i marketingul  produselor
din sectorul-pomicol-10.000.000.mil.euro;

5. S.M 4.3 - Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea i adaptarea
infrastructurii agricole-componenta drumuri agricole: 100.000.000 mil.euro;

6    S.M 6.1 - Instalare tineri fermieri-100.000.000 mil.euro;

7.   S.M 6.2 - Sprijin pentru înfiin area de activit i neagricole - 50.000.000 mil.
euro;

8.    S.M 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici - 87.000.000 mil.euro;

9.  S.M  6.4  -  Investi ii  în  crearea  i  dezvoltarea  de  activit i  neagricole  -
100.000.000 mil.euro

10.   S.M 17.1 - Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor - 20.000.000
mil.euro;
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11. Masura 19.2 - Sprijin pentru implementarea ac iunilor în cadrul strategiei de
dezvoltare al Galurilor - 100.000.000 mil.euro;
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