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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

sM 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole –
Nr.crt.
1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL

Principii şi criterii de selecție
Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități neagricole
1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a
desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să‐și
diversifice activitatea în sectorul non‐agricol. Activitatea agricolă trebuie
să fie realizată pe perioada continuă de cel puțin 12 luni înainte de
depunerea Cererii de Finanțare.
Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (Textile și pielărie, Industrii
creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, Activități de servicii în tehnologia informației,
agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural)
2.1. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial
de creștere. Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității de
producție scorate
2.2. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere.
Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent
serviciului scorat.

Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților
agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații
ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.
3.1. Proiecte ce vizează investiții în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de
agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat;
‐ în cazul UAT‐urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt)
punctajul va fi de max. 5 puncte.
‐ în cazul UAT‐urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va
fi de max. 10 puncte.
3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu
destinații ecoturistice.
3.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zone cu
arii naturale protejate.
Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a
firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice

Punctaj
10 p

10 p

Max
25 p
25 p

20 p
Max
20 p

Max
10 p

5p
5p
Max
30 p

4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii
2 ani ‐ (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

30 p

4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul
an ‐ (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

20 p

Principiul localizării întregii activități a solicitantului în spațiul rural

15 p

5.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are întreaga activitate localizată în
spațiul rural

15 p
100 p

