Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR)
Submasura 6.2
Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale
Versiune consolidata – Iulie 2016
Obiectivele masurii



Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderi si intreprinderi mici in
sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.

Beneficiari eligibili
Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-masura sunt:
 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei
activitati non-agricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati nonagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu
o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul
depunerii acesteia (start-ups).
Categoriile de solicitanti eligibili, in functie de forma de organizare sunt:
 Persoana fizica autorizata;
 Intreprindere individuala;
 Intreprindere familiala;
 Societate in nume colectiv – SNC;
 Societate in comandita simpla – SCS;
 Societate pe actiuni – SA;
 Societate in comandita pe actiuni – SCA;
 Societate cu raspundere limitata – SRL;
 Societate comerciala cu capital privat;
 Societate agricola;
 Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum
de gradul 1;
 Cooperativa agricola de grad 1.
Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:
 Micro-intreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin
active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 Intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin
active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.
Atentie!

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start‐up)
trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa‐si desfasoare activitatea in spatiul rural (atat sediul
social, cat si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de
lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban.
Atentie!
 Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente unui singur cod
CAEN inregistrat la Registrul Comertului, autorizat/ neautorizat in conditiile Legii nr. 359/2004.
 Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii Cererii de Finantare aveau autorizat codul CAEN
propus prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de
catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata
activitatea pentru care solicita finantare.

Atentie!
 Nu sunt eligibili solicitantii ai caror asociati/actionari detin parti sociale in cadrul altor intreprinderi care
isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN autorizat la ONRC, ca cel propus prin Planul
de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia, autorizate.
 Nu sunt eligibili solicitantii in cadrul carora se regasesc asociati/actionari ‐ persoane fizice rude de
gradul I sau care sunt sot/sotie cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicita in cadrul
aceleiasi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub‐masura 6.2 si prin Masura 19
“Dezvoltarea locala LEADER”‐ sub‐masura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locala”pentru aceleasi tipuri de activitati sau activitati complementare.
Atentie!
 Sprijinul financiar forfetar pentru infiintarea de activitati neagricole poate fi accesat o singura
data prin sM 6.2 sau prin Masura 19 ”Dezvoltarea locala LEADER” – Sub‐masura 19.2
”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” cu conditia ca asociatii/actionarii solicitantului sa
nu detina aceasta calitate in cadrul altor intreprinderi care au beneficiat de sprijin nerambursabil forfetar
prin aceste submasuri.
 In situatia solicitantilor cu asociati/ actionari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, o
singura data, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar in cadrul sub‐masurilor 6.2 si 19.2
”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”.
 In cadrul unei sesiuni anuale un singur membru al unei gospodarii agricole poate solicita sprijin pe
sM 6.2.
 Un singur membru al unei gospodarii agricole poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil
forfetar pe sM 6.2 pe intreaga perioada de programare 2014‐2020.
Atentie!
 Urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari pot depune proiecte, cu respectarea urmatoarelor
conditii, dupa caz:
o Solicitantii/beneficiarii dupa caz, inregistrati in registrul debitorilor AFIR, atat pentru
Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, care achita integral datoria fata de AFIR,
inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractelor de finantare;
 Categoriile de solicitanti restrictionati de la finantare, sunt:
o Beneficiarii de sprijin prin sub‐masura 6.2, precum si beneficiarii masurilor similare din
cadrul SDL care au ca tip de sprijin suma forfetara si sunt finantate prin sub‐masura 19.2.
Conditii minime de eligibilitate









Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
Proiectul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activitatilor non-agricole.
Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea
propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural. Prin exceptie sunt eligibile entitatile care
desfasoara activitati agricole in mediu urban si initiaza o activitate neagricola in spatiul rural,
punctul/punctele de lucru aferente activitatii agricole putand fi mentinute in mediul urban.
Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei
de acordare a sprijinului;
Obiectivul obligatoriu de indeplinit consta in dovada desfasurarii activitatilor comerciale in cadrul
proiectului: documente aferente productiei comercializate sau a activitatilor prestate. Pentru acest
obiectiv solicitantul stabileste un procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata. Acesta
trebuie realizat pana cel tarziu la depunerea celei de‐a doua cereri de plata.
Pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect solicitantul trebuie sa asigure infrastructura
necesara (echipamente, utilaje, dotari, teren construit/neconstruit etc) si, in secundar, poate sa
asigure capitalul de lucru (achizitie materii prime, materiale etc). Se va asigura continuitatea
activitatilor finantate prin proiect dupa acordarea celei de a doua transe de plata.

Precizari cu privire la structurile de primire turistice – de tipul pensiunilor agroturistice.
 Solicitantul trebuie sa desfasoare o activitate agricola – cresterea animalelor, cultivarea diferitelor
tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi ‐ la momentul depunerii Cererii de Finantare, in conformitate
cu prevederile In cazul start‐up‐urilor, activitatea agricola poate fi dovedita de asemenea si in cazul in
care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale
solicitantului) a desfasurat activitate agricola la momentul depunerii Cererii de Finantare;










Exploatatia agricola aferenta agropensiunii trebuie sa fie amplasata pe raza aceleiasi unitati
administrativ - teritoriale (comuna) cu amplasamentul pe care se va realiza si investitia (in conformitate
cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificarile si completarile ulterioare);
Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie sa
indeplineasca criteriile minime obligatorii prevazute in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale
pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. Nivelul de confort si
calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa indeplineasca criteriile minime obligatorii
pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margareta;
Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica de tipul pensiune agroturistica este
considerata investitie noua;
Pentru investitiile noi in structurile de primire turistica de tipul pensiune agroturistica (constructie noua /
schimbarea destinatiei unei cladiri) suprafata de teren aferenta structurii de primire turistica trebuie sa
fie in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, in
vederea evitarii supra‐aglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural;
Beneficiarul isi va lua angajamentul ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic;
Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor naturale
protejate.

Cheltuieli eligibile
Conditii speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:


Cheltuieli cu achizitia de terenuri
o Achizitionarea de teren nu poate reprezenta un scop in sine, realizabil prin accesarea
acestei masuri.
o Aceasta actiune este admisa cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:
 Suma
publica
nerambursabila
utilizata
pentru
achizitionarea
terenului
construit/neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
 In Planul de afaceri se demonstreaza necesitatea achizitionarii terenului in vederea
dezvoltarii afacerii si realizarii obiectivului general al proiectului;
 Achizitia de teren reprezinta o actiune in cadrul unui obiectiv specific al Planului de
afaceri.
o In cazul in care prin proiect, solicitantul propune achizitie de teren, in Planul de afaceri se va
mentiona
obligatoriu localitatea (nivel de UAT comuna) in care va fi achizitionat terenul aferent realizarii
activitatilor propuse prin proiect.
Achizitionarea unei constructii poate fi eligibila numai impreuna cu terenul aferent, valoarea totala
teren+constructie trebuie sa se incadreze in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.



Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate
o Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:
- Ambulanta umana;
- Autospeciala pentru salubrizare;
- Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la
inaltime;
- Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu ‐ exclus cap
tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
- Masina de maturat carosabilul;
- Auto betoniera;
- Autovidanja;
- Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca
echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).

o

Ambulanta veterinara, masina de transport funerar sunt eligibile cu indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii:
- mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N27 cu maximum 3 locuri si 2 usi
de acces in cabina;
- sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru
activitatea propusa prin proiect;
- in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa
reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei
in vigoare.
- mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati decat pentru cele propuse prin
proiect.
- Toate aceste mijloace de transport trebuie sa fie numai de tipul autosasiu. La ultima
transa de plata se va aduce obligatoriu omologarea RAR.

Atentie!
 In cazul proiectelor prin care se propune achizitia de echipamente de agrement solicitantul/beneficiarul
are obligatia de a utiliza echipamentele achizitionate numai in scopul deservirii obiectivelor
propuse prin proiect si numai in aria geografica descrisa in Planul de afaceri.
 In ariile naturale protejate nu sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate.
Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile
Sprijinul public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali si este de:
 50.000 de euro/proiect, toate activitatile eligibile;
 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de
agroturism.
Sprijinul nerambursabil nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare
consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau
contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare
consecutive.
Sprijinul este de 100% si se va acorda sub forma de prima, in doua transe, astfel:
 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara
a depasi cinci ani de la incheierea contractului de finantare.
Atentie!
 Sprijinul se acorda sub forma de suma forfetara in functie de tipul investitiei, respectiv 50.000
euro sau 70.000 euro. Nu exista sume intermediare.
Durata de implementare
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 60 de luni si cuprinde:
 durata de realizare a obiectivelor si implementarea corecta a Planului de afaceri, de maximum 57 de
luni de la semnarea contractului si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune
cererea pentru a doua transa de plata, la care se adauga :
 maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei. de‐a doua transe de plata.
Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuarii ultimei plati efectuate de catre
Autoritatea Contractanta.
Date de contact ale finantatorului
Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului:
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?am
p;lang=RO
Date de contact
Radu George-Ciprian
Director Executiv
SC CREATIV CONSULT SRL
Tel: 0752 141 518
Mail: finantare@creativconsult.com.ro

