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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Sub-măsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Obiective

Stimularea mediului de afaceri din spațiul rural, contribuind la creşterea numărului de activităţi
non-agricole desfăşurate în zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor nonagricole existente; crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale și
diminuarea disparităţilor dintre mediul rural şi urban.

Alocare financiară

57.214.935 euro (alocare la nivelul anului 2015).
Microîntreprinderile și întreprinderile non-agricole mici existente din spatiul rural;
Microîntreprinderile și întreprinderile non-agricole mici nou-înființate din spatiul

Solicitanți eligibili

Criterii de
eligibilitate

Ajutor financiar
nerambursabil

rural;

Categorii de solicitanti eligibili: PFA / II / IF / SNC / SCS / SA / SRL / Societate
agricola / Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative
mestesugaresti si de consum de gradul 1 (Legea 1/2005) / Cooperativa agricola
(Legea 566/2004), Cabinet medical veterinar individual, Cabinet medical individual
Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural;
Cabinetele medical veterinare individuale si cabinetele medicale pot solicita fonduri
doar pentru investitii de modernizare.
Intensitatea finanțării - minim 70% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va
depăși 200.000 Euro/beneficiar.
Intensitatea finanțării se poate majora până la 90%, pentru:
o activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
o fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.

Perioadă de
implementare

Maxim 24 luni pentru proiectele cu achiziție simplă
Maxim 36 luni pentru proiectele cu construcții.
Investiții în activități productive:
Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și
carton;
o Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
o Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
o Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
o Fabricarea produselor electrice, electronice;
o Fabricarea de produse metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc.
Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agroturistic, proiecte de activități de agrement;
Investiții pentru activități meșteșugărești:
o Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea
manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).
Investiții pentru prestarea de servicii:
o Servicii medicale (cabinete stomatologice, medicină generală etc), sociale, sanitarveterinare;
o Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
o Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
o Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
o Servicii tehnice, administrative etc.;
Producere de peleți și brichete (combustibil din biomasă) în vederea
comercializării.
Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
Achiziţionarea (și costurile de instalare) de utilaje, instalaţii și echipamente noi;
Achiziționarea sau dezvoltarea de software, achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de
autor, mărci.
Activitatea de prestare de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente
agricole aferente acestei activitati;
Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat;
Investițiile în instalațiile pentru producerea de electricitate din biomasă;
Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative etc.)
Achziitionarea de terenuri construite si neconstruite.
o

Activități eligibile

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli / activitati
neeligibile

