PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone
Descriere program

FINANŢATOR:
UE (FEADR) și
Guvernul
României

Obiective:
-

Crearea de noi activităţi non – agricole, în special, pentru fermierii de mici
dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din
mediul rural;

FINANŢARE:
100%
STATUS:
Apel nelansat

Categorii de

-

întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de
muncă în spaţiul rural;
-

-

solicitanţi
eligibili:

Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și

Încurajarea menţinerii și dezvoltării activităţilor tradiţionale;

Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spaţiul rural, care își diversifică
activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima dată;

-

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

-

Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spaţiul rural, care își propun activităţi
non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

-

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii Cererii de
Finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activităţi până
în momentul depunerii proiectului(start-ups)

Activităţi

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate

eligibile:

cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea
întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri
aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN
eligibile pentru finanţare în cadrul submăsurii 6.2.

Valoare

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la

grant:

sprijinul de minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali şi este de:


50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000
euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare
şi de agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri.
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