
 

 09/05/2017                                                                                                                                   1 / 2 

document public 

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de 
Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani 
fiscali consecutivi. 

Fișă de informare 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 

Submăsura 6.4 - „Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” 

 

Solicitanţi 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 micro-întreprinderi şi întreprinderi 
mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

Condiţii specifice 

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) 
trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural, punctul/punctele de lucru 
aferente investitiei finantate prin proiect trebuie să fie amplasate în spațiul rural. În cazul în acre 
activitatea propusă se desfășoară la sediul social, acesta trebuie să fie în mediul rural. 

Sunt eligibile proiectele care propun activitati aferente mai multor coduri CAEN, în situația în care 
aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. 

Din punct de vedere al punctajului sunt favorizate următoarele: 

- întreprinderi existente, care au desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și 

intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol; 

- activităţi derulate în sectoare cu potential de creştere: textile și pielărie, industrii creative și 

culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism; 

- activităţi agroturistice (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele cu 

potențial turistic ridicat; 

- întreprinderi active fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an. 

Tipuri de investiţii 

Exemple de tipuri de investiţii   

 Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole: 
o fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de 

hârtie şi carton; 
o fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
o activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; 
o industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi 

echipamente; 
o fabricare produse electrice, electronice;  



 

 09/05/2017                                                                                                                                   2 / 2 

document public 

 Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale 
neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);  

 Investiţii legate de furnizarea de servicii: 

o servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare; 
o servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; 
o servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit; 
o activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; 
o servicii tehnice, administrative, etc.  

 Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro‐turistic, proiecte de 
activităţi de agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro‐
turistica cu functiuni de cazare)  

 Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în 
vederea comercializării. 

Cheltuieli eligibile şi neeligibile 

Cheltuieli eligibile specifice: 
a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor; 
b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi 

echipamente noi; 
c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, 

licenţe, drepturi de autor, mărci.  
Costurile generale ocazionate de cheltuielile precizate la punctele a) si b), precum onorariile 
pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică 
și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care 
prevăd simpla achiziție. 
 

Cheltuieli neeligibile specifice: 

Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, 
taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc). 

 Finanţare nerambursabilă 

Sprijinul public nerambursabil:  

 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.  
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri: 

o pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐
veterinare şi agro‐turism; 

o pentru fermierii care îşi diversifică  activitatea de baza agricolă  prin dezvoltarea 
unor activităţi neagricole. 

Sprijinul public nerambursabil este de maximum 200.000 euro. 

Termen de depunere 

Perioada de depunere a proiectelor a început de pe data de 3 mai 2017. 

 

 


