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COMISIA EUROPEANĂ

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale

Sprijinul nerambursabil este de 100% și 
poate ajunge până la max. 70.000 de Euro, 
fără a depăși 200.000 de Euro/ beneficiar în 
trei ani fiscali (conform regulilor sprijinului 

de minimis). 

Sprijin pentru pentru înființarea de activități 
neagricole în zone rurale

50 milioane Euro 
pentru finanțarea 

activit[ților neagricole



Beneficiarii eligibili:
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole (în afară de persoane fizice neautorizate), care își 

diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente sau noi (cu o vechime de maximum 3 ani fiscali) 

în spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la 

data aplicării;

Condiții minime de accesare:
• Solicitantul trebuie să fie beneficiar eligibili și să prezinte un Plan de afaceri (PA);

• Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite;

• Sediul social și punctul de lucru, precum și activitatea, trebuie să fie situate în spațiul rural;

• Implementarea PA trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate ITI Delta-Dunării, solicitantul va prezenta avizul de 

conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul trebuie să dovedească 
desfășurarea activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile 

prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe.
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ATENȚIE!
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  activității  

de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală și nici cheltuielile pentru înființare de 

agropensiuni, hoteluri și pensiuni. 

Ce puteți realiza prin sM 6.2: 

Sprijinul se poate acorda pentru toate activităţile 

necesare îndeplinirii obiectivelor din cadrul Planului 

de afaceri (PA), inclusiv capital de lucru și capitalizarea 

întreprinderii, indiferent de natura acestora.

Activități finanțate:
• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, arti-

cole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a lemnului; 

industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse 

electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, fabricare de peleți) în vederea 

comercializării;

• Activități meșteșugărești, de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

• Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii 

turistice de agrement și alimentație publică);

• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; con-

sultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii 

tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc.).
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Principii de selecție 
a proiectelor: 

• Diversificarea activității agricole a fermierilor/ 

membrilor gospodăriei agricole către activități non-agricole;

• Prioritizarea activităților de producție; 

• Prioritizarea serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare);

• Prioritizarea Planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea 

activității și care vizează acțiuni de protecție a mediului;

• Stimularea activităților turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și 

agropensiunilor) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic;

• Accesul la finanțare (prioritizarea solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în 

perioada 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2).

Finanțare nerambursabilă
 

Sprijinul nerambursabil nu va depăși 200.000 de euro/ 
beneficiar pe 3 ani fiscali (conform regulilor sprijinului de minimis).

Intensitatea sprijinului este 100% și se va acorda astfel:
• 50.000 Euro/ proiect;

• 70.000 Euro/ proiect, în cazul activităților de producție.

Sprijinul se va acorda în două tranșe, astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a PA.
Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri (PA). 

Perioada de implementare a acestuia este de maximum 3 ani și nu va depăși 31 decembrie 2025.
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