AFIR a publicat Ghidul consultativ pentru investiții în infrastructura de irigații
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunea consultativă a
Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea
sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, componenta pentru infrastructura de
irigații finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).
Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului se aplică pentru teritoriul național și pentru
zona ITI – Delta Dunării.
Sprijinul public pentru investițiile finanțate prin această submăsură este 100%
nerambursabil și nu va depăși 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente
stațiilor de punere sub presiune (SPP) sau 1.500.000 euro/ proiect pentru amenajarea
sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA – Stații de pompare a
apei, SRP – Stații de repompare).
Ghidul solicitantului în versiune consultativă este publicat pe pagina de internet a
AFIR – www.afir.info – la secțiunea Dezbatere publică. Toți cei interesați pot transmite
observații și propuneri de modificare a Ghidului solicitantului pentru sM 4.3 – componenta
Infrastructură de irigații pe adresa de e-mail consultare@afir.info în termen de 10 zile de la
data publicării pe site-ul AFIR (respectiv 11 mai 2017).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Ca urmare a modificării fișei submăsurii (sM) 4.3 din PNDR 2014-2020, a crescut suprafața
acoperită cu sisteme de irigații viabile economic de la 823.130 hectare la 1,8 milioane
hectare, conform studiului „Actualizarea strategiei investițiilor în sectorul irigațiilor”, valoare
asumată la nivelul țării noastre în cadrul Anexei nr. 2 la H.G. 793/ 2016 pentru aprobarea
Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România.
Un element de noutate îl reprezintă faptul că proiectele de modernizare sunt eligibile dacă
instalațiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigații supuse modernizării fac parte
dintr-un sistem de irigații care a fost activ în trecutul recent (2007 – 2016).
De asemenea, sunt eligibile investițiile în modernizarea sistemelor care au ca rezultat mărirea
suprafeței nete irigate.
Totodată, în sesiunea din acest an, vor putea depune proiecte pentru investiți în infrastructura
secundară de irigații, derulate prin PNDR 2014-2020 și solicitanții care au depus astfel de
proiecte în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în
notificarea AFIR.
Beneficiarii eligibili care pot primi finanțarea pentru a realiza investiții în infrastructura de
irigații sunt Organizații sau Federații ale Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații
(OUAI/ FOUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole conform
legislației în vigoare.

Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor depuse prin sM 4.3I vizează investiții în modernizarea
infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare/ repompare/
punere sub presiune sau pentru racordarea la utilități, inclusiv construcția sau modernizarea
bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.
Dintre cheltuielile neeligibile, amintim: costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea
investiţiei realizate; costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente și
costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.
Ca urmare modificărilor din fișa sM 4.3I s-a actualizat și un criteriu de eligibilitate în sensul că
investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Programul Național de Reabilitare a
Infrastructurii Principale de Irigații din România.
Totodată, în urma modificării HG 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare al PNDR, pentru investițiile care prevăd construcții-montaj, proiectul tehnic de
execuție se avizează acum după semnarea contractului de finanțare de către AFIR.

Pentru proiectele din arealul ITI – Delta Dunării a fost introdus criteriul de eligibilitate privind
obligativitatea solicitantului de a prezenta avizul de conformitate cu obiectivele Strategiei
Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD).
Principiile de selecție aferente proiectelor depuse pentru a primi finanțare pentru sM 4.3I se
referă la economia de apă (maxim 20 de puncte), la suprafața irigată prin proiect (maxim 40
de puncte), la modalitatea de alimentare, respectiv direct de la sursă sau în sistem
gravitațional (maxim 20 de puncte) și la complementaritatea cu investiții pentru
modernizarea sistemelor de irigații în aval (maxim 20 de puncte).

