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        Obiectivul PEI în agricultură este de a transpune rezultatele 
cercetării și abordările inovative în practică prin apropierea de 
fermieri și sectorul agricol. 

 Particularitatea conceptului PEI este dată de abordarea ce 
trece dincolo de modelul liniar de inovare bazat pe transferul clasic 
din laborator către beneficiari și este bazată pe modelul interactiv 
de inovare fundamentat pe formarea de parteneriate, printr-o 
abordare ascendentă ce reunește fermieri, consultanți, cercetători, 
mediul de afaceri și alti actori interesați, în Grupuri Operaționale. 

 Rolul grupurilor operaționale este de a genera idei practice cu 
privire la transferul inovației către fermieri și de a disemina 
informația.  
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Sub-măsura 16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarea 
grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, 
noi produse, practici, procese si tehnologii în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier. Buget alocat – 10 mil.euro 

 

Sub-măsură dedicată, la nivelul sub-programului tematic pomicol. 
Buget alocat – 15 mil. euro 

 

  Obiectivul specific este de a sprijini înființarea și funcționarea 
Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul specific de a întreprinde, în 
comun, un proiect inovativ prin care să se adreseze anumite 
probleme, prin care să se valorifice oportunitățile existente în 
sectorul agro-alimentar.  

Sprijinirea PEI prin PNDR 2014-
2020 
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 Proiectele pilot sau de dezvoltare de noi produse, practici, 
procese si tehnologii vor viza, printre altele, următoarele  
sectoare generale: 

 

 Sectorul vegetal; 

 Sectorul pomicol;  

 Sectorul zootehnic; 

 Sectorul legumicol; 

 Pajistile;   

 Sectorul de procesare; 

 Sectorul forestier. 
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 Beneficiarii unici ai acestei sub-măsuri sunt Grupurile 

Operaționale (GO).  

 GO este  un parteneriat constituit minimum un partener din 
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier: 

 

◦ un partener cu domeniul - de activitate cercetare; 

◦ un partener cu domeniul de activitate în sectorul agro-
alimentar/forestier. 
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Cheltuielile eligibile cuprind: 

 

a) cheltuieli generate în mod specific de înființarea și funcționarea GO 
și pot include, spre exemplu următoarele tipuri de cheltuieli: 

• realizare de studii și planuri, inclusiv planul proiectului; 

• activități de animare; 

• cheltuieli de funcționare ale GO.  

b) costurile directe determinate în mod specific de activitățile incluse 
în planul de proiect depus de  GO.  

 

Durata de implementare a unui proiect pilot/de dezvoltare este de 
maxim 3 ani. 
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În cadrul acestei sub-măsuri, intensitatea sprijinului  public 
nerambursabil va fi de 100% pentru costurile generate în mod 
specific de înființarea și funcționarea GO și de activitățile aferente 
implementării proiectelor pilot sau dezvoltarii de noi produse, 
practici, procese si tehnologii care nu pot fi acoperite printr-o altă 
măsură de dezvoltare rurală. 

 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile 
Regulamentului 1407/2013 cu privire la ajutorul de minimis și nu va 
depăși 200.000 euro/beneficiar.  

 

Costurile de înființare și funcționare ale GO nu vor depăși 20% din 
valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus.  
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 Diseminarea obligatorie a rezultatelor obținute de către GO se va 

realiza atât  prin rețeaua PEI-AGRI de la nivel european cât și la 
nivel național – prin RNDR dar și prin rețeaua publică de 
consultanță agricolă. 
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