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Obiective 

Stimularea mediului de afaceri din spațiul rural, contribuind la creşterea numărului de activităţi 
neagricole din zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor neagricole existente; crearea 
de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale, diminuarea disparităţilor dintre mediul rural şi 
urban, acordându-se prioritate activităților de producție, serviciilor de  turism și agrement, 
precum și serviciilor medicale. 

Alocare 
financiară 

▪ 100.000.000 euro (alocare pentru 2021 - 2022) 

Atenție: Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025.   

Solicitanți 
eligibili 

▪ Microîntreprinderile și întreprinderile neagricole mici existente şi nou înfiinţate din spațiul 
rural; 

▪ Fermieri (autorizaţi cu statut minim de PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin 
dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală rurală în cadrul întreprinderii deja existente 

încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate   

Criterii de 
eligibilitate 

▪ Sediul social și punctul de lucru unde se desfășoară activitatea propusă trebuie să fie în spațiul rural; 

▪ Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

▪ Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate; 

▪ Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă este cazul;  

▪ În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de 
conformitate cu obiectivele SIDD DD; 

▪ Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani si include controlul implementării 
corecte precum și plata ultimei tranșe și nu va depăși 31.12.2025. 

Sunt eligibile proiectele care propun activități aferente unui cod CAEN sau maxim 5 coduri CAEN, cu 
condiția ca acestea să fie complementare (aferente activităților din același domeniu / sector: ex. turism / 
producție / servicii medicale).  

Ajutor financiar 
nerambursabil 

▪ Intensitatea finanțării – minim 70% din totalul cheltuielilor eligibile  

o Intensitatea finanțării se poate majora până la 90% pentru activități de producție. 

▪ Valoarea finanțării - maxim 200.000 Euro/beneficiar 

▪ Ȋn cazul combinării grantului cu instrumentul financiar (credit cu dobândă subvenționată), va fi 
respectată rata maximă a intensităţii sprijinului aplicabilă proiectului/beneficiarului ȋn cauză conform 
PNDR prin deducerea echivalentului subvenţie brută (valoarea dobânzii subvenționate) din valoarea 
grantului. 

Perioadă de 
implementare 

Maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe și nu va depăși 
31.12.2025. 

Activități / 
Operațiuni 
eligibile 

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole: 

o 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 Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în 
vederea comercializării. 

Investiții pentru activități meșteșugărești: 

o Activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a 
fierului, lânii, lemnului, pielii etc.). 

Investiții pentru activități turistice:  

o Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, 
camping, bungalow; 

o Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, 
bungalow și agropensiuni; 

o Proiecte de activități de agrement; 

o Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul 
gastronomic local. 
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Investiții pentru furnizarea de servicii: 

o Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; 

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; 

Alte investiții eligibile:  

o Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității; 

o Investiții care susțin protecția mediului.  

Operațiuni 
neeligibile 

o Cheltuieli pentru înființare agropensiuni, pensiuni și hoteluri, cu excepția sprijinului acordat prin 
instrumentul financiar; 

o Prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei       
activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională; 

o Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 

o Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 

o Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 

o Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

o Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/ 2013 și anume: 

• dobânzi debitoare; 
• achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 
financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 
marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 
asigurare. 

• cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 
15- PNDR. 

Cheltuieli 
eligibile 

▪ Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor; 

▪ Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc 
rulote, bungalow-uri; 

▪ Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine 
stătătoare; 

▪ Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor; 

▪ Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente 
noi; 

▪ Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, 

drepturi de autor, mărci 

Prin instrumentul financiar:  

▪ Fondul de rulment in conditiile art 45 din Regulamentul nr. 1305/2013; 

▪ TVA, în condițiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

▪ Achiziția de terenuri neconstruite și terenuri construite (atunci cand obiectivul principal il 
reprezinta achizitia de teren) în limita a 10% plătită destinatarului final prin instrumentul financiar, 

▪ Achizitia de constructii legate direct de activitatea non-agricola desfasurată; 

▪ Mijloace de transport marfa sau de transport specializate necesare pentru desfasurarea activitatii non-
agricole finantate; 

▪ credite de sine stătătoare pentru fond de rulment. 

Instrumentul Financiar (IF) reprezintă o modalitate de creditare cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțat 
din fondurile alocate prin PNDR, respectiv cu o dobândă mai avantajoasă, diferența față de dobânda de piață fiind 

considerată ajutor financiar nerambursabil. 

Cheltuieli/ 
activități 
neeligibile 

▪ Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de 
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.) cu exceptia sprijinului 
acordat prin instrumentului financiar; 

▪ Cheltuieli pentru înființare de pensiuni, agropensiuni și hoteluri. 
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