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diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea
serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural;
încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti
tradiţionale;
Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul
Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri,
inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea întreprinderii şi activităţile
relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat,
pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.



INVESTIŢII ŞI
CHELTUIELI
ELIGIBILE





SOLICITANȚI
ELIGIBILI




Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile,
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a
produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții
metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice,
electronice, producție de combustibil din biomasă - ex.: fabricare de
peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din
surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte
integrantă a proiectului etc.;
Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități
tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a
fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice
de agrement și alimentație publică);
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte,
obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în
tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice,
administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural,
etc.).
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole1 care îşi diversifică
activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată
în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural,
care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până
la data aplicării pentru sprijin;
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul
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depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani
fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul
depunerii acesteia (start-ups).
Categoriile de solicitanţi eligibili în funcție de forma de organizare sunt: 
 Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie
2008) cu modificările și completările ulterioare;
 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie
2008) cu modificările și completările ulterioare;
 Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie
2008) cu modificările și completările ulterioare;
 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990,
cu modificările și completările ulterioare);
 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/
1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificarile şi completările ulterioare);
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr.
31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate cu răspundere limitată2 – SRL (înfiinţată în baza Legii nr.
31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/
1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările
şi completările ulterioare;
 Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative
meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/
2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înfiintarea de
activităţi neagricole;
 Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004)
de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de
animale.



CONDIȚII
ELIGIBILITATE


să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfăşurarea activităţilor
neagricole;
Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de
activităţi sprijinite prin sub-măsura 6.2;
Sediul social şi punctul/punctele de lucru în care se va desfășura
activitatea neagricola pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie
situate în spaţiul rural, iar activitatea va fi desfăşurată în spaţiul rural.
Prin exceptie, pentru entitatile care desfasoara si activitati agricole si
care sunt prioritizate astfel la selectie, punctul/punctele de lucru
aferente acestor activitati agricole pot fi amplasate si in mediul urban.
Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel
mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Alte angajamente:
 înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face
dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin producţia
comercializată sau prin activităţile prestate, în procent de minimum
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30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri);

CRITERII DE
ELIGIBILTATE

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un
punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat
pragul de calitate lunar mentionat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte.
Pentru această submăsură pragul minim este de 15 puncte si reprezintă
pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finanţare care nu
îndeplinesc această condiţie vor rămâne cu statutul de amânate.

Sprijinul nerambursabil va fi 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea
majorării sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect în cazul
activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de
VALOAREA
agroturism, pe baza unui Plan de afaceri. Sprijinul va fi acordat sub forma
SPRIJINULUI
de prima în două tranșe, astfel:
FINANCIAR
NERAMBURSABIL  70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de
finanțare;
ACORDAT
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării
planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului
de finanțare.
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