FIȘĂ DE PREZENTARE PNDR 2020

SubMăsura 6.2 – ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE
Va fi acordat sprijin financiar pentru:
 diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de
Codificare:
microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non‐agricol.
 dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural.
sM 6.2
 reducerea saraciei in mediul rural
 încurajarea menținerii si dezvoltării activităților mestesugărești tradiționale
Denumire sM 6.2: SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE – din
cadrul MĂSURII 6 „Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor”.
FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – 100%
Sprijinul va fi acordat pe o perioadă de maxim 5 ani, sub formă de sumă forfetară, pentru finanțarea de
noi activități nonagricole în mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri. Sprijinul va susține diversificarea
activităților în mediul rural către noi activități non‐agricole în cadrul gospodăriilor agricole și, implicit,
obținerea de venituri alternative pentru populația rurală și scăderea dependenței de sectorul agricol.

BENEFICIARI eligibili
1. FERMIERI SAU MEMBRII UNEI GOSPODARII AGRICOLE din spațiul rural, care își diversifică
activitatea prin înființarea unei activități non‐agricole pentru prima dată;
2. MICROÎNTREPRINDERI ȘI ÎNTREPRINDERI MICI din spațiul rural, care își propun activități non‐
agricole și care sunt întreprinderi:
a. înființate în anul depunerii Cererii de finanțare (start‐up) pentru desfășurare de activități
nonagricole sau cu o vechime de cel putin 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati
pana in anul depunerii acesteia SAU
b. existente care activează exclusiv în domeniul agricol și care vor desfășura activități non‐
agricole, pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării.
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CONDIȚII eligibilitate
1. Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de Afaceri care să conțină cel puțin elementele obligatorii
prevăzute de regulamentele de dezvoltare rurală;
2. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
3. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin sub‐
măsură;
4. Sediul social și punctul/ punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural;
5. Activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;

Toate informațiile din acest material sunt extrase din Fişele Măsurilor din PNDR 2014 – 2020 în versiune DRAFT – MARTIE
2014, care sunt în curs de aprobare de către Comisia Europeană.
POT INTERVENI MODIFICĂRI SAU COMPLETĂRI față de informațiile prezentate în acest material.
Pentru detalii suplimentare, consultați fişele Măsurilor din PNDR 2014 – 2020 în versiune DRAFT – decembrie 2014 publicate
pe www.madr.ro și www.afir.info.

6.

Solicitantul demonstrează, înaintea celei de‐a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități
comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din
valoarea primei tranșe de plată.

FONDURI nerambursabile (sprijin public)
 Sprijinul financiar este acordat pe o perioadă de 5 ani și este în valoare de:
70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar‐veterinare, servicii
agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică.
50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități.
 Sprijinul financiar este acordat sub formă de primă în 2 tranşe, astfel:
Prima tranșă: 70% din cuantumul sprijinului la primirea Deciziei de Finanțare;
A doua tranșă: 30% din cuantumul sprijinului în maxim 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;
 A doua tranșă se acordă doar dacă se constată că a fost implementat corect Planul de
Afaceri până la acel moment.
INVESTIȚII (acțiunile/cheltuieli) eligibile
a) Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de Afaceri.
b) Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri (PA), inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea
întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat pot fi
eligibile indiferent de natura lor.
c) b) Planul de Afaceri trebuie să cuprindă următoarele elemente:
o situația economică inițială a fermierului/membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau
întreprinderii mici care solicită sprijinul;
o etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale a fermierului/membrului gospodăriei,
ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;
o detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților fermierului/membrului gospodăriei,
ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.

Criteriile de SELECȚIE se vor stabili având în vedere principiile:
 diversificării activității agricole a fermierilor/ membrilor gospodăriei agricole către activități non
agricole.
 stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în
zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ arii naturale protejate.
 prioritizării domeniului de activitate, în sensul prioritizării activităților productive (inclusiv
meșteșugărești) și a serviciilor primare pentru populație (servicii medicale, sociale, sanitar‐
veterinare).
Toate informațiile din acest material sunt extrase din Fişele Măsurilor din PNDR 2014 – 2020 în versiune DRAFT – MARTIE
2014, care sunt în curs de aprobare de către Comisia Europeană.
POT INTERVENI MODIFICĂRI SAU COMPLETĂRI față de informațiile prezentate în acest material.
Pentru detalii suplimentare, consultați fişele Măsurilor din PNDR 2014 – 2020 în versiune DRAFT – decembrie 2014 publicate
pe www.madr.ro și www.afir.info.
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INVESTIȚII (cheltuieli) NEeligibile
a)
cheltuielile cu achiziționare de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de
servicii agricole.
b)
producerea și comercializarea produselor din Anexa I a Reg UE 1308/ 2013.

 prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, Industrii creative și culturale,
Activitati de servicii in tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul
rural etc.).
Principiile de selectie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile
art. 49 al R(UE) 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a
resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de
dezvoltare rurală.
ATENȚIE!
 Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data
deciziei de acordare a ajutorului.
 Pentru a evita crearea de condiții artificiale în cazul achiziționării echipamentelor pentru prestarea
serviciilor agricole, codurile CAEN aferente prestării de servicii agricole nu vor fi eligibile pentru
finanțare în cadrul acestei submăsuri.
 Pe baza experienței din perioada anterioară privind crearea de condiții artificiale de către beneficiari
pentru îndeplinirea criteriilor de selecție referitoare la crearea de locuri de muncă și energie
regenerabilă, în perioada 2014 – 2020 nu au fost prevăzute principii care să vizeze aceste aspecte.
 În urma analizei realizate de Autoritatea de Management şi AFIR pe baza experienţei din perioada
2007‐2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și controlul măsurii atât prin prisma
pregătirii profesionale, cât și îmbunatățirea procedurilor de lucru, astfel încât să nu se prejudicieze
interesele financiare ale Uniunii Europene.
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DEFINIȚII specifice sM 6.2
D.I./ DI
Domeniu de Intervenție.
R(UE)
Regulamentul Uniunii Europene nr.
MICRO
Întreprindere care are până la 9 salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau deţine
ÎNTREPRINDERE active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei (Legea 346/ 2004).
ÎNTREPRINDERE Întreprindere care are între 10 şi 49 de salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau
MICĂ
deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei (Legea 346/
2004).

Toate informațiile din acest material sunt extrase din Fişele Măsurilor din PNDR 2014 – 2020 în versiune DRAFT – MARTIE
2014, care sunt în curs de aprobare de către Comisia Europeană.
POT INTERVENI MODIFICĂRI SAU COMPLETĂRI față de informațiile prezentate în acest material.
Pentru detalii suplimentare, consultați fişele Măsurilor din PNDR 2014 – 2020 în versiune DRAFT – decembrie 2014 publicate
pe www.madr.ro și www.afir.info.

