Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 cresterea competitivitatii economiei locale si incurajarea dezvoltarii mediului de afaceri
 dezvoltarea economica prin stimularea investitiilor
 sustinerea activitatilor din domeniul agricol
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
a) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole;
b) Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la capitolul “Tipuri de investiţii”;
c) Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole;
d) Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei;
e) Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (până la 5 ani) şi regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni
etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;
f) Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a produselor tradiţionale la nivelul fermei şi
comercializarea directă a acestora.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) : fermieri, beneficiari ai
masurii 121
Evaluarea numărului: 9ferme
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
-studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
Tip de acţiuni eligibile :
- construcţii;
-masini, instalatii si echipamente agricole
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