
Denumirea măsurii 
 

Înființarea sau diversificarea activităților 

nonagricole 

Codul măsurii M8/ 6A 

Tipul măsurii  Sprijin forfetar 

 

Descrierea generală a 

măsurii 

 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru 

stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin 

susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează 

activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) sau pentru 

diversificarea activităților agricole spre activități 

nonagricole.  

Măsura contribuie la: 

• Ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de 

muncă existent; 

• Diversificarea economiei rurale; 

• Creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului 

de trai; 

• Scăderea sărăciei; 

Combaterea excluziunii sociale. 

 

Obiectivul de dezvoltare 

rurală al Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi 

menţinerea de locuri de muncă. 

(potrivit art. 4 c) conform Reg. UE 1305/2013 ) 

 

 

Obiectivul specific al 

măsurii 

• Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea 

economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei; 

• Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte 

activităţi economice; 

• Crearea de locuri de muncă. 

 

 

Contribuţia la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art. 5, Reg 

(UE) 1305/2013  

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi 

a dezvoltării economice în zonele rurale. 

 



 

Măsura corespunde 

obiectivelor art. 19  alin 1, 

litera a. pct. ii Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Art. 19 -  Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, 

alin 1, litarea a, pct ii  - Activități nonagricole în zone 

rurale.    

 

 

Măsura contribuie la 

Domeniul de intervenţie  

6A conform art. 5, Reg. 

(UE) 1305/2013 

 

6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă 

 

 

Contribuţia la obiectivele 

transversale ale Reg. (UE) 

1305/2013 

 

Inovare - prin interpretarea oferită termenului de „inovare” 

de către PNDR 2014-2020, termenul se referă la ceva ce nu 

a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Vor fi încurajate 

proiectele inovatoare, care să utilizeze rezultate din aria 

cercetării pentru obținerea unor produse de calitate ridicată  

și/sau care să reducă costurile de producție. 

Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte care să 

aibă un impact redus asupra mediului, a unor tehnologii care 

să valorifice materia primă anterior considerată inutilizabilă 

și tratată ca deșeu. 

 

Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

 

M3/6A   M5/2A,  

 

Sinergia cu alte măsuri din 

SDL 

 

M1/6B; M2/6B; M6/6B; M3/6A. 

 

 

Valoarea adăugată a 

măsurii 

Măsura contribuie la: 

• Stimularea activităţilor economice noi din sfera 

serviciilor pentru populaţie sau pentru alte activităţi 

economice non-agricole din teritoriul GAL; 

• Dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea de know-

how; 

• Crearea de noi locuri de muncă 



 

Trimiteri la alte acte 

legislative 

• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile 

activităţilor neagricole prevăzute în Ghidul solicitantului 

pentru participarea la selecţia SDL. 

• Reg (UE) 1305/2013; 

• Reg (UE) 1303/2013; 

• Reg (UE) 1407/2014. 

 

Beneficiari 

direcţi/indirecţi (grup 

ţintă) 

Beneficiari direcți: 

• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care 
își diversifică activitatea prin înființarea unei 
activități non-agricole în spațiul rural pentru prima 
dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt 
eligibile; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din 
spațiul rural, care își propun activități non-agricole, 
pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării 
pentru sprijin; 

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate 
în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o 
vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat 
activități până în momentul depunerii acesteia 
(start-up); 

Beneficiari indirecţi: 

• Populaţia din cadrul UAT-ului în care se va 

implementa proiectul. 

 

Tip sprijin (conform art. 67 

al Reg UE 1303/2013 ) 

• Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară 
pentru finanțarea de noi activități nonagricole în 
teritoriul GAL pe baza unui plan de afaceri. 

• Sprijinul public nerambursabil va respecta 
prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de 
euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
 

 

Tipuri de acţiuni eligibile şi 

neeligibile 

 

Acţiuni eligibile:  

• Sunt eligibile tipurile de operațiuni care sunt în 
concordanță cu regulile generale din Regulamentele 
Europene(conform listei codurilor CAEN anexă la 
Ghidul Solicitantului). 

• Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute în 
Planul de Afaceri (PA). 

 

Acţiuni neeligibile: 



• Nu sunt eligibile acțiunile din domeniul agricol și cele 
care nu sunt prevazute în lista codurilor CAEN(anexă 
la Ghidul Solicitantului) 
 

 

Condiţii de eligibilitate 

 

 

 

 

 

 

 

• Solicitantul să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să 

înceapă în cel mult  6 luni de la data deciziei de 

acordare a sprijinului; 

• Investiția să se încadreze în tipul de  actiuni 

prevăzute prin măsură; 

• Investiția trebuie să fie in corelare cu strategia de 

dezvoltare locală ; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul  GAL; 

 

Criterii de selecţie 

Pentru sumele alocate pe componenta FEADR :  

Vor fi selectate cu prioritate proiectele: 

• Principiul diversificării activitatilor agricole a 

fermierilor / membrilor gospodăriei agricole catre 

activități non-agricole 

• Principiul prioritizării planurilor de afaceri care 

vizeaza actiuni de protectie mediului 

• Principiul prioritizarii planurilor de afaceri care au 

ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare 

pentru eficientizarea activității 

• Principiul accesului la finantare , in sensul 

prioritizarii solicitantilor care nu au beneficiat de 

finantare nerambursabilă  prin PNDR  

• Principiul prioritizarii activitatilor : servicii, 

productie,  

• Perioada de implementare a Planului de Afaceri; 

 

Pentru sumele alocate pe componenta EURI :  

Vor fi selectate cu prioritate proiectele :  

• Principiul diversificării activitatilor agricole a 

fermierilor / membrilor gospodăriei agricole catre 

activități non-agricole 

• Principiul prioritizării planurilor de afaceri care 

vizeaza actiuni de protectie mediului 

• Principiul prioritizarii planurilor de afaceri care au 

ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare 

pentru eficientizarea activității 



• Principiul accesului la finantare , in sensul 

prioritizarii solicitantilor care nu au beneficiat de 

finantare nerambursabilă  prin PNDR 

• Principiul prioritizarii activitatilor : servicii, 
productie 

• Proiectele derulate de tineri cu vârsta până în 40 de 
ani la data depunerii proiectului 

 

Sume aplicabile şi rata sprijinului 

 

Suma alocata pe componenta FEADR  

Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de   240.000 euro 

Sprijinul public nerambursabil este de  40.0000 euro/proiect 

 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale se va acorda, sub 

formă de primă, în două tranşe astfel: 

• 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 10% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși     30 luni  de la semnarea deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 31.12.2025 , iar termenul limită de 

depunere al ultimei cereri de plată a beneficiarilor este  30.09.2025 

 

Suma alocata pe componenta EURI  

Ajutorul financiar nerambursabil alocat acestei măsuri va fi de  47.901,29  Euro. 

Sprijinul public nerambursabil este de 47.901,29  Euro/proiect 

 

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale se va acorda, sub 

formă de primă, în două tranşe astfel: 

• 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

• 10% în cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși  30 luni  de la semnarea deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi 

recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. 



Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 31.12.2025 , iar termenul limită de 

depunere al ultimei cereri de plată a beneficiarilor este 30.09.2025 

 

Pentru componenta FEADR  

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu/ 

proiect 

Estimarea 

costului 

total/ 

măsură 

Contribuţia 

FEADR/ 

proiect  

Contribuţia 

FEADR/ 

măsură 

Contribuţia 

privată/ 

proiect 

 

Contribuţia 

privată/  

măsură 

      5 

proiecte 

 40.000 

Euro 

 

240.000  

Euro 

 40.000 

Euro 

 240.000 

 Euro 
0Euro 

0 

Euro 

 

Pentru componenta EURI 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu/ 

proiect 

Estimarea 

costului 

total/ 

măsură 

Contribuţia 

FEADR/ 

proiect  

Contribuţia 

FEADR/ 

măsură 

Contribuţia 

privată/ 

proiect 

 

Contribuţia 

privată/  

măsură 

      1 

proiect 

47.901,29 

Euro 

47.901,29 

Euro 

47.901,29 

Euro 

47.901,29  

Euro 
0Euro 

0 

Euro 

 

Indicatori de monitorizare Locuri de muncă nou create : 3 locuri de muncă 

 


