
Scopul submăsurii este acela de a facilita diversificarea prin 

înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici 

în sectorul non-agricol din zonele rurale, conduce la dezvoltare 

economică durabilă, creare de locuri de muncă și reducerea sărăciei 

în spațiul rural. Sprijinul va viza crearea de noi activități non-

agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii 

familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul 

rural, promovând dezvoltarea economică și socială în zonele rurale. 

 

Status: Aprobat 

Depunere: 29 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022 

Buget:  70.000 euro/ proiect 

 

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 

această submăsură sunt: 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică 

activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată 

în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA); 

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care 

îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la 

data aplicării pentru sprijin; 

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul 

depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani 

fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul 

depunerii acesteia (start-ups). 

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin/au deținut 

părţi sociale în cadrul altor întreprinderi care îşi desfăşoară/și-au 

desfășurat activitatea în baza aceluiaşi/acelorași cod/coduri CAEN 

autorizat/autorizate la ONRC, ca cel/cele propus/propuse prin Planul de 

afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/acestora, 

autorizate. 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.2 „Sprijin 

pentru infiintarea de activităţi neagricole în zone rurale ”, în funcție de 

forma de organizare sunt: 



• Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Societate în nume colectiv – SNC – înfiinţată în baza Legiisocietăților 

nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

• Societate în comandită simplă – SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 

31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare); 

• Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, 

republicată cu modificarile şi completările ulterioare; 

• Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 

31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

Depunere 

29 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022 

Buget 

Sprijinul public nerambursabil: 

• este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie 

pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul 

se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, 

respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare. 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se va 

acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, 

astfel: 

• prima tranşă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea 

Contractului de Finanțare 

• a doua tranşă – 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea 

tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la 

încheierea Contractului de Finanțare. 


