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Măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de  
 activități neagricole în zone rurale  

 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020  

 
Măsura va sprijini înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul 
nonagricol din zonele rurale.  
 
Solicitanți eligibili:  

1.  Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei  
activități non-agricole pentru prima dată  

2.  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate 

Sprijin financiar acordat:  

Ajutor financiar  
maxim  

Activități productive, servicii medicale, sanitar—veterinare, servicii 70.000 Euro / proiect 
agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică  

Alte activități 50.000 Euro / proiect 
 

Tipuri de proiecte eligibile:  

1. Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produse non-agricole, cum ar fi:  
� Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton 
� Fabricarea produselor chimice, farmaceutice 
� Activități de exploatare forestieră și prelucrare a produselor lemnoase 
� Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente 
� Fabricare produse electrice, electronice 
 

2. Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:  
�  Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrare manuală a  

fierului, lânii, lemnului, pielii)  
 

3. Investiții pentru prestarea de servicii și agroturism, cum ar fi:  
� Servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică 
� Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare 
� Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice 
� Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit 
� Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice 
� Servicii tehnice, administrative 
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Condiții de finanțare:  
1. Sediul social și punctul / punctele de lucru ale solicitantului se situează în spațiul rural. 
2. Activitatea va fi desfășurată în spațiul rural și cel puțin 80% din noii angajați trebuie să aibă 

domiciliul stabil în spațiul rural  
3.  Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități  

comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din 
valoarea primei tranșe de plată.  

4.  Implementarea planului de afaceri începe în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare  
a finanțării.  
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