Programul comercializare
lână

BENEFICIARI ELIGIBILI:
-crescători de ovine, persoane fizice,
care dețin atestat de producător;
-crescători de ovine, persoane fizice
autorizate,
întreprinderi
individuale
și
întreprinderi familiale;
-crescători de ovine, persoane juridice;
-să dețină o exploatație înregistrată în
Registrul național al exploatațiilor (RNE);
-să facă dovada comercializării
cantității de lână către un centru de colectare a
lânii sau o unitate de procesare a lânii;
-perioada de solicitare a sprijinului este
cuprinsă între data de 1 iulie a anului în care se
depune cererea și 1 iulie a anului următor
depunerii cererii, inclusiv;
-pentru perioada 1 iulie 2017 – 1 iulie
2018, documentele justificative care atestă
comercializarea producției de lână obținute se
depun până la 1 iulie 2018

ATENȚIE!!! CEREREA DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM SE DEPUNE PÂNĂ PE
DATA DE 26 AUGUST 2017, LA DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ
JUDEȚEANĂ PRAHOVA
DOCUMENTE SOLICITATE (original și copie):
-cerere de înscriere în Program de la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova.
Aceasta trebuie să cuprindă efectivul de animale deținut și cantitatea de lână estimată a se
comercializa în anul de cerere;
-copie BI/CI persoană fizică sau împuternicire/procură notarială + copie BI/CI
reprezentant legal (forme juridice);
-copie certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Registrul
național al asociațiilor și fundațiilor;
-dovada cont activ bancă sau trezorerie;
-declarație pe propria răspundere a beneficiarului;
-document care atestă că exploatația de ovine este identificată și înregistrată în RNE
VALOARE SPRIJIN (ajutor de minimis):
-1 leu/ kg lână comercializată/an;
-pentru beneficiarul care a accesat și alte programe – scheme ajutor de minimis
naționale, valoarea totală nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții
financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente;
-se plătește beneficiarului într-o singură tranșă
VERIFICARE:
-existența exploatației de ovine;
-documentele justificative care atestă comercializarea producției de lână:
factura/fila/filele din carnetul de comercializare
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