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Propunere de regulament
Anexa IXaa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA IXaa
CUANTUMURILE DE SPRIJIN PENTRU ANUMITE TIPURI DE INTERVENȚII ÎN 

FAVOAREA DEZVOLTĂRII RURALE

Articolul Obiect
Cuantumurile 

minime/maxime în 
EUR sau ratele

Ajutor pentru sustenabilitatea 
agromediului, măsuri de 
atenuare a schimbărilor 
climatice și de adaptare la 
acestea și alte angajamente în 
materie de gestionare

720(*) Maximum per hectar și per an 
pentru culturile anuale

900(*) Maximum per hectar și per an 
pentru culturile perene specializate

540(*) Maximum per hectar și per an 
pentru alte utilizări ale terenurilor

240(*) Maximum per unitate vită mare 
(„UVM”) per an pentru rasele 
locale aflate în pericol de dispariție

600 Maximum per UVM pentru 
acțiunile pentru calitatea vieții 
animalelor

Articolul 
65

240(*) Maximum per hectar și per an 
pentru acțiunile care constau în 
servicii forestiere, de mediu și 
climatice și conservarea pădurilor

Articolul 
66

Ajutoare pentru constrângeri 
naturale sau alte constrângeri 
specifice anumitor zone

25 Minimum per hectar și per an 
pentru media suprafeței exploatate 
de beneficiarul sprijinului
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250(*) Maximum per hectar și per an

450(*) Maximum per hectar și per an în 
zonele montane, astfel cum sunt 
definite la articolul 32 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) 
nr. 1305/2013.

Ajutor pentru dezavantaje 
specifice anumitor zone, 
generate de anumite cerințe 
obligatorii

500(*) Maximum per hectar și per an în 
perioada inițială care nu depășește 
cinci ani

200(*) Maximum per hectar și per an

Articolul 
67

50(**) Minimum per hectar și per an 
pentru plățile legate de Directiva-
cadrul privind apa

Articolul 
68

Ajutor pentru investiții 55 % Rata maximă din cuantumul 
costurilor eligibile. Această rată 
poate fi depășită în conformitate cu 
articolul 68 alineatul (4).

Articolul 
68a

Ajutor pentru investiții în 
irigații

75 % Rata maximă din cuantumul 
costurilor eligibile

Articolul 
69

Ajutor pentru instalarea 
tinerilor fermieri, a noilor 
fermieri și a întreprinderilor 
rurale sustenabile nou înființate 
și pentru dezvoltare

100 000  Maximum per beneficiar 

Articolul 
69a

Ajutor pentru instalarea 
tehnologiilor digitale

70 % Rata maximă din cuantumul 
costurilor eligibile

Articolul 
70

Ajutor pentru instrumente de 
gestionare a riscurilor

70 % Rata maximă din cuantumul 
costurilor eligibile. 

Cooperare: Ajutor pentru 
scheme de calitate pentru 
produse agricole și alimentare; 

3 000 Maximum per exploatație și per an

70 % Din costurile eligibile ale acțiunilor 
de informare și promovare

Cooperare: Ajutor pentru 
înființarea de grupuri și 
organizații de producători

10 % Ca procent din producția 
comercializată în primii cinci ani de 
la recunoaștere. Ajutorul este 
degresiv.

Articolul 
71

100 000 Cuantumul maxim per an în toate 
cazurile

Ajutor pentru servicii de 
consiliere

1 500 Cuantumul maxim per consiliere

200 000 Cuantumul pe o perioadă de trei ani 
pentru formarea consilierilor

Articolul 
72

Ajutor pentru alte servicii de 
schimb de cunoștințe și 
informații

100 % Rata maximă din cuantumul 
costurilor eligibile

(*) Aceste cuantumuri pot fi majorate în cazuri justificate corespunzător, luându-se în considerare circumstanțe specifice 
care trebuie justificate în programele de dezvoltare rurală. 
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(**) Aceste cuantumuri pot fi diminuate în cazuri justificate corespunzător, luându-se în considerare circumstanțe 
specifice care trebuie justificate în programele de dezvoltare rurală.
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