Fisa de informare finantari mediul rural
afaceri non - agricole

1

TITLUL
FINANŢĂRII

sM 6.4. Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole

FINANŢATOR

FEADR

PERIOADA
DEPUNERII
PROIECTELOR

OBIECTIVELE
FINANŢĂRII

până la 30.10.2015

 Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 Creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale;
Dezvoltarea activităților neagricole existente;
 Crearea de locuri de muncă;
 Creșterea veniturilor populației rurale;
 Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban.
 Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor
gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea
creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.




INVESTIŢII ŞI
CHELTUIELI
ELIGIBILE






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, 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);
Furnizarea de servicii
inclusiv construcții, reconstrucții și/sau
modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex:
medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.
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SOLICITANȚI
ELIGIBILI

Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou
înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe
PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei
activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente,
încadrabile în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia
persoanelor fizice neautorizate

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.
 Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și
funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în
conformitate
cu
Legea
160/1998
pentru
organizarea
și
exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și
funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr 124/1998 privind organizarea și funcţionarea
cabinetelor medicale.
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să fie persoană juridică română;
să acţioneze în nume propriu;
să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării
proiectului.

Sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin
prevăzute prin submăsura;
CONDIȚII
ELIGIBILITATE
 să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în spațiul rural;
 să demonstreze capacitatea de a asigura co‐ finanțarea investiției;
 viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza
prezentării unei documentații tehnico‐ economice;
 întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea
întreprinderilor în dificultate.
 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra
mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.
Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj
estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate
lunar menționat în anunțul licitației anuale de proiecte.
Pentru
CRITERII DE
această submăsură pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care
ELIGIBILTATE
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 public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu
privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și
nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% în
VALOAREA
următoarele cazuri:
SPRIJINULUI
 pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii
FINANCIAR
NERAMBURSABIL
medicale, sanitar‐ veterinare şi agroturism;
ACORDAT
 pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unor activităţi neagricole.
ATENȚIE! Dacă solicitantul este în unul dintre cazurile descrise mai sus,
sprijinul se majorează direct la 90%. Nu există intensități intermediare.
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