GRANTURI PENTRU
A ÎNCEPE ACTIVITĂȚI
NEAGRICOLE
ÎN MEDIUL RURAL
GHID PRACTIC

Află tot ceea ce trebuie să știi despre acordarea granturilor /
ajutorului de minimis în cadrul Sub-măsurii 6.2. „Sprijin pentru
înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”
Dezvoltarea și diversificarea economiei rurale poate fi realizată prin
creșterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în
sectorul neagricol, crearea de servicii şi locuri de muncă în spaţiul rural,
precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor
meşteşugăreşti tradiţionale.
Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) se acordă
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României
pentru dezvoltarea economico–socială a spaţiului rural din România.
Vrem să contribuim la o redresare economică rezilientă, durabilă și
digitală a zonei rurale, care contracarează în același timp efectele crizei
provocate de COVID-19 asupra dezvoltării rurale. Susținem dezvoltarea
activităților de digitalizare la nivelul afacerilor, activitățile de protecția
mediului, precum și serviciile medicale.
Sprjinim 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.

Suntem partenerii tăi de încredere pentru dezvoltarea unei
afaceri în mediul rural în anul 2021.

Cine poate beneficia de ajutorul nerambursabil oferit în cadrul
Sub-măsurii 6.2. „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole
în zone rurale”

Ești beneficiar eligibil, dacă te încadrezi în una din următoarele categorii:
Fermier sau membrul unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înfiinţarea
unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizat cu statut minim de PFA);
● Micro-întreprindere şi întreprindere mică existentă din spaţiul rural, care îşi propune activităţi
neagricole pe care nu le-a mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
● Micro-întreprindere sau întreprindere mică nouă, înfiinţată în anul depunerii aplicaţiei de
finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu a desfăşurat activităţi
până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
●

Bine de știut:
Sediul social și punctul/punctele de lucru sunt în spațiul rural, iar activitatea să fie desfășurată
în spațiul rural;
● Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în maximum 6 luni de la data deciziei de
acordare a sprijinului.
●

Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate
neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul
urban. Spaţiul rural eligibil. În accepţiunea PNDR 2014-2020 şi implicit a acestei submăsuri, spațiul rural este definit
ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT), comuna fiind cea mai mică unitate
administrativ-teritorială, nivel NUTS 5.

Care sunt domeniile eligibile?
Poți beneficia de ajutor nerambursabil, dacă intenționezi să desfășori o activitate nouă într-unul
din domeniile eligibile:
Activități de producție (ex: 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, inclusiv producție de combustibil din
biomasă (fabricare de peleți), în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.);
●

Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole
(ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
●

Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri,
servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
●

Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).
●

Care este valoarea grantului de care poți beneficia?
În funcție de tipul activității pe care vrei să o pornești, poți beneficia de o primă de instalare
pentru înființarea unei activități noi în spațiul rural, astfel:
● 70.000 euro/proiect pentru activităţile de producţie
● 50.000 de euro/proiect pentru restul activităților cu excepția activităţilor de producţie.

Grantul se acordă în 2 tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:
prima tranşă - 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare:
- Prima cerere de plată se va depune în maximum 30 de zile de la data semnării
Contractului de Finanţare
- Plata se va efectua în maxim 90 de zile de la data declarării conformităţii cererii de
plată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
● 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.
- La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul se obligă să facă dovada
creşterii performanţelor economice ale întreprinderii, prin comercializarea produselor
proprii/prestarea serviciilor în procent de minimum 30% din valoarea primei tranşe de
plată (valoarea fără TVA)
●

Ce trebuie să mai știi despre grantul oferit în acest program?
Grantul intră în categoria ajutoarelor de minimis;
● Nu se alocă sume intermediare;
● Se acordă în baza unui Plan de afaceri;
● Nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare
consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în
contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 de euro
pe durata a trei exerciții financiare consecutive.
● În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare
depusă pe submăsura 6.2, s-ar depăşi plafonul de 200.000 de euro/beneficiar
(întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.
●

Care este perioada de implementare a proiectului?
Poți implementa Planul de afaceri în maximum 33 de luni;
● Ultima plată se va efectua fără a se depăși data 31 decembrie 2025.
● În cazul neimplementării corecte a Planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate
proporţional cu obiectivele nerealizate.
●

Ce cheltuieli poți face în cadrul Proiectului aprobat?
Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea
întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri
aprobat, corespunzătoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare, sunt
eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru
transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
● Anumite coduri CAEN vor putea avea doar cheltuieli de dotare.
●

IMPORTANT DE REȚINUT
Condiții specifice pentru anumite categorii de cheltuieli:
Terenuri: suma utilizată pentru achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în
limita a 10% din valoarea sprijinului acordat;
●

Construcții: achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent,
valoarea totală teren + construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului
acordat;
●

Sunt eligibile:
O serie întreagă de mijloace de transport, printre care: ambulanțe umane și veterinare,
autospecială pentru salubrizare, mașina cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime,
autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și
remorca autocisterna sau una din ele separat), mașina de măturat carosabilul, auto betonieră,
autovidanjă, agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
● Ambarcațiuni: bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele, hidrobiciclete, barcă cu motor,
barcă cu vele şi motor pentru turiști etc.
●

Nu sunt eligibile
●
●

Cheltuielile pentru achiziționarea de utilaje agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare
Cheltuielile pentru înființarea de agropensiuni, pensiuni, hoteluri

Care este modalitatea de depunere a proiectelor?
Pasul 1: Accesează link-ul wwww.afir.ro
Pasul 2: Creare profil, user, parolă
Pasul 3: Depunerea Dosarului Cererii de Finanţare

Ce trebuie să știi înainte de a aplica pentru un grant în cadrul
Sub-măsurii 6.2. „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole
în zone rurale”
Beneficiile asociate Sub-măsurii 6.2. „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone
rurale” vin la pachet cu o serie de responsabilități, așa că îți recomandăm să citești cu atenție
documentele puse la dispoziție de noi!
●

Pentru a fi eligibili, solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau
autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o
Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă
faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care solicită
finanțare.
● NU sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant. Prin
activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării
/dezvoltării /optimizării activităţilor solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate),
desfăşurate de acesta anterior depunerii proiectului.
●

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor
întreprinderi care îşi desfăşoară 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.
●

Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/acționari - persoane fizice rude
de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei intreprinderi care solicită în
cadrul aceleiaşi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submăsura 6.2 și prin
Măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER”- submăsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală” pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare.
●

Atenție! Cheltuielile pentru achiziționarea de utilaje agricole nu sunt costuri acceptate la
finanțare.

●

Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul
rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.
●

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se încalcă cel
puţin un criteriu de eligibilitate, de selecţie sau se modifică fără acordul AFIR amplasamentul
propus prin Cererea de Finanţare respectiv în Planul de Afaceri, Contractul de Finanțare se reziliază
și se procedează la recuperarea întregului sprijin.
●

În cazul proiectelor prin care se propune achiziția de echipamente de agrement (ex.: arc,
echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/beneficiarul are obligația de a
utiliza echipamentele achiziționate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și
numai în aria geografică descrisă în Planul de afaceri.
●

În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare (inclusiv în perioada de
monitorizare) se constată utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor de agremenent
în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă și nu
se va mai efectua nicio plată ulterioară.
●

În perioada monitorizării proiectului de 3 ani de la data celei de-a doua (și ultima) tranșă de
plată efectuată de AFIR), beneficiarul se obligă:
- să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie în baza carora a fost selectat;
- să nu modifice obiectivele prevazute în Planul de afaceri, parte integrantă din Contractul şi
Cererea de Finanţare,
- să nu înstrăineze investiția;
- să nu îşi înceteze activitatea pentru care a fost finanţat.
În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral.
●

La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada desfăşurării
activităţilor comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de
îndeplinit. Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri.
●

Modificarea amplasamentului se poate realiza numai în cadrul aceleiași UAT, în situații
justificate de imposibilitatea implementării proiectului pe amplasamentul declarat inţial, în
condițiile menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție. Beneficiarul va proceda la schimbarea
amplasamentului doar după primirea Notificării de aprobare expresă şi prealabilă a Autorităţii
Contractante.

Grila de punctaj - principii şi criterii de selecţie
Principii și criterii de selecție

P1.

Punctaj

Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole către
activități non agricole
1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei
agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la
data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul
Agricol/ documente financiar contabile).

P2.

P3.

P4.

5p

5p

Principiul prioritizării activităților de producție

15 p

2.1. Proiecte ce vizează exclusiv activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7 din
Ghidul Solicitantului.

15 p

-

Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare);

20 p

3.1. Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare)

20 p

Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare
pentru eficientizarea activității
4.1. Criteriul prioritizării proiectelor care propun spre finanțare servicii în tehnologia informației,
servicii informatice și servicii de editare software.
Se prioritizează proiectele prin care se solicită finanțare pentru codurile CAEN din sectorul de editare a
produselor software, servicilor în tehnologia informaţiei și servicii de reparare a calculatoarelor şi a
echipamentelor de comunicaţii conform Anexei 7 din Ghidul Solicitantului.
4.2. Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitatea din planul de
afaceri.
Vor fi punctate proiectele care propun în Planul de afaceri mijloace de digitalizare de tip software sau
hardware și programe, ce vor fi folosite pentru realizarea producției, prestarea serviciilor propuse
spre finanțare și/sau comercializarea producției realizate.

Max. 15 p

15 p

10 p

Punctajele aferente CS 4.1 și CS 4.2 nu se cumulează.

P5.

Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului
5.1. Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care propun spre finanțare activități care vizează
protecția mediului (ex: reciclare, fabricare peleți).

Max. 15 p

15 p

DATE DE CONTACT
Pentru mai multe detalii despre
“Granturi pentru a începe activități
neagricole în mediul rural”
accesează: www.bcr.ro/business
Dacă ești deja client BCR, contactează
managerul tău de relații pentru detalii.

