
 

Măsura 6.4 Investiții în crearea și  
dezvoltarea de activități neagricole  
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020  

 
Măsura va sprijini întreprinderi mici și microîntreprinderi existente din mediul rural, care își crează sau 
dezvoltă noi activități în zonele rurale.  
 
Solicitanți eligibili:  
 
1. Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, din spațiul rural 
2. Ferme care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în 

cadrul întreprinderii deja existente încadrabile ca micro-întreprindere sau întreprindere mică.  
 
Sprijin financiar acordat:  

 
Ajutor financiar maxim acordat 200.000 Euro / beneficiar 

Rată de finanțare maximă 70-90% 

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 prelucrare a produselor lemnoase 
� Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente 
� Fabricare produse electrice, electronice, etc 
 

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 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 

4. Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de  
agrement.  

5. Producere de combustibil din biomasă (fabricare de peleți) în vederea comercializării.  
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Condiții de finanțare:  
1. Solicitantul trebuie să-și desfășoare activitatea 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 trebuie să asigure co-finanțarea investiției 
4. Locurile de muncă pentru noii angajați trebuie să fie cu normă întreagă 
5. Solicitantul demonstrează viabilitatea economică a investiției 
6. Întreprinderea solicitantă nu este în dificultate 
7. Solicitantul respectă regulile ajutoarelor de minimis. 

 



 
 


