ANUNȚ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) demarează Campania de
depunere a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2020. Cererile Unice de Plată se vor depune la
Centrele judeţene/locale APIA şi la Centrul Municipiului Bucureşti, până la data de 15 mai 2020,
potrivit reprezentanţilor agenţiei.
Fermieri sunt asteptati la sediul Primariei Comunei Ciocarlia din strada 1 Decembrie
nr.54,judetul Constanta, incepand cu data de 2 martie 2020, la conpartimetul agricol zilnic intre
orele 8.00-16.00 in vederea solicitari adeverintelor si eliberarea acestora, relatii la tlf.0241785555.
Fermierii vor depune o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă utilizează suprafeţe de
teren în diferite localităţi sau judeţe. Completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic,
folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea şi închiderea cererii
unice de plată în IPA-Online se va face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea
cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi
corectarea eventualelor probleme semnalate de sistemul informatic.
Alte Scheme de finanţare:
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene,
prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii, ca
mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, după cum urmează:






- schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole
benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de
sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic,
- măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 - Agro-mediu şi climă, Măsura 11 Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau
alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020),
- ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.
Ajutorul de stat pentru Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor - 2020,
Măsura 15 PNDR 2020, poate fi cerut de fermieri sau de alți beneficiari tot în perioada 2 martie 15 mai 2020. Acesta este un ajutor de stat care se plătește anual, pentru o suprafață de minimum
100 de hectare, dar proprietarii care deţin suprafeţe mai mici se pot asocia pentru a putea primi
subvenţiile.
Informaţii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima
împădurire și crearea de suprafețe împădurite” se regăsesc postate pe site-ul APIA
www.apia.org.ro, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-iiasc/masuridelegate-din-pndr,deasemeni si alte informatii ce v-ar putea interesa.

