
Facilitati pentru cooperative si grupuri de producatori

   Prin PNDR 2014-2020, anul acesta vor putea fi accesate 900 milioane de euro, a declarat George
Turtoi, secretar de stat in MADR, la recenta intalnire pe care a avut-o cu fermierii sibieni la Rosia. El a
mai anuntat ca, in aceste zile, se scrie strategia pentru GAL-uri, fiind disponibile finantari pentru proiecte
inovative, cum ar fi cadastrarea sau pietele agroalimentare. In context, el i-a informat pe cei care vor sa
obtina finantari prin PNDR ca se vor acorda punctaje suplimentare celor care includ procesarea in
proiectele lor. Cei care se constituie in cooperative sau grupuri de producatori vor fi stimulati suplimentar
cu 20% din finantare.
   
   George Turtoi a spus ca in perioada 2014-2020 este nevoie sa se treaca la urmatorul nivel de dezvoltare
a agriculturii, astfel incat sa se exporte produse agricole procesate, produsele romanesti sa fie mai
prezente in hypermarket-uri, iar agricultorii sa aiba o putere mai mare de negociere. El a dat exemplul
unui fermier care are 20 de vaci si vinde litrul de lapte cu 0,6 - 0,7 lei, iar daca e membrul unei
cooperative cu 300 de vaci, vinde litrul de lapte cu 1,2 - 1,4 lei. In plus, Turtoi a lasat sa se inteleaga
faptul ca, in urma discutiilor cu ministrul de Finante, Teodorovici, pana in toamna acestui an "vom veni
cu un pachet de facilitati fiscale pentru cei care creeaza cooperative sau grupuri de producatori, astfel
incat sa nu mai plateasca impozit pe norma de venit, ci un impozit mai mic. De asemenea, vrem sa-i
scutim de impozitul pe teren pe toti membrii care lucreaza terenurile in cooperativa. Totodata, vrem sa
cream un pachet de creditare pentru cooperative, care sa contina inclusiv partea de cofinantare de care au
nevoie pentru proiecte, iar pentru start-up-urile in Agricultura mai gandim inca o schema pentru a putea
gasi o creditare".
   
   Intrebat de ce nu se mai finanteaza fermele mici, secretarul de stat a replicat ca "solutia pentru fermele
mici este aceea de a le finanta sub forma de cooperativa. Ferme mici o sa finantam foarte putin individual
si anume pe cele care au reusit sa treaca peste pragul de semisubzistenta si au ajuns in pragul de
subzistenta, acolo unde comercializeaza pe piata. Fermelor mici care sunt sprijinite, la a doua transa de
plata, li se solicita sa faca dovada de comercializare de produse intr-un anumit procent fata de avansul pe
care l-au primit. Banii pe care ii primesc trebuie sa-i faca competitivi pe piata". Tocmai de aceea, prin
aceasta caravana a PNDR, vrem sa constientizam populatia in sensul in care trebuie sa construim cat mai
multe cooperative, sa coagulam fermierii mici si mijlocii in cooperative sau grupuri de producatori, a
adaugat secretarul de stat George Turtoi.  
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