Prezentare PNDR 2014 – 2020
Măsura: 6. Dezvoltarea exploataŃiilor şi a întreprinderilor
Submăsura 6.2. InfiinŃarea de activităŃi neagricole în zonele rurale

Calendarul orientativ de elaborare al Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 a demarat în
Septembrie 2013 şi se va încheia în Iunie 2014, odată cu aprobarea PNDR de către Comisia Europeană.
Până la această dată, prezenta sinteză este doar orientativă şi cuprinde acŃiunile propuse spre implementare.
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ParticipaŃi la un curs de Manager proiect sau Expert accesare fonduri europene si beneficiati
de:
1. Proiecte model implementate cu succes in perioada 2007 – 2013.
2. Asistenta gratuita timp de 3 luni dupa finalizarea cursului.
a. Întâlniri periodice la sediul nostru, pe teme din sfera finanŃării proiectelor
b. Asistentă pe e-mail, telefonică sau faŃă în faŃă pentru proiectele personale
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Alocarea financiară propusă pentru măsura 6. „Dezvoltarea exploataŃiilor şi a întreprinderilor” în
cadrul perioadei 2014 – 2020

Nr.
Crt.
1.
a
b
c

Măsuri propuse în PNDR 2014 - 2020

Dezvoltarea exploataŃiilor şi a întreprinderilor, din care:
Instalare tineri fermieri
Start up + Dezvoltare microîntreprinderi mici non agricole
Ferme mici

PNDR 2014 – 2020
(FEADR)
Valoare
milioane
%
euro
800,3575
9,9849 %
400,3556 50,0221 %
250,0000 31,2360 %
150,0019 18,7419 %

Procentul de 9,9849% este calculat prin raportare la totalul fondurilor disponibile pentru PNDR în
perioada 2014 – 2020.
Procentele pentru componentele a, b şi c sunt calculate în cadrul Măsurii „Dezvoltarea exploataŃiilor şi a
întreprinderilor”.

Descrierea generală a măsurii
Sprijinul acordat în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului se
referă la:
1. Ajutor la înfiinŃarea întreprinderii pentru:
o tinerii fermieri;
o activităŃi neagricole în zone rurale;
o dezvoltarea fermelor mici
2. InvestiŃii în crearea şi dezvoltarea de activităŃi neagricole;
Având în vedere situaŃia actuală ce caracterizează dezvoltarea mediului de afaceri în spaŃiul rural este
necesar un sprijin comunitar şi naŃional susŃinut pentru dezvoltarea activităŃilor non-agricole, care să
conducă la creare de locuri de muncă, la creşterea veniturilor populaŃiei rurale şi diminuarea disparităŃilor
dintre rural şi urban.

ContribuŃia sub-măsurii 6.2. „InfiinŃarea de activităŃi neagricole în zonele rurale”
o
o

Facilitarea furnizării şi utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deşeurilor, a
reziduurilor şi altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;
Facilitarea diversificării, a înfiinŃării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de
muncă;
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Sub-măsura 6.2. „InfiinŃarea de activităŃi neagricole în zonele rurale”

1. Descrierea acŃiunii:
În cadrul acestei sub-măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin înfiinŃarea şi a
dezvoltării de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea
unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă şi reducerii sărăciei în spaŃiul rural.
Sprijinul va viza crearea de noi activităŃi non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni
sau membrii familiilor lor şi, în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural.
Sprijinul va viza crearea de noi activităŃi non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni
sau membrii familiilor lor şi, în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural.
Prin aceasta sub-măsura se urmăreşte:
o Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi
mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spatiul rural;
o Încurajarea menŃinerii şi dezvoltării activităŃilor tradiŃionale.

2. Tipul de sprijin:
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru investiții tangibile și intangibile pentru
înfiinŃarea de activităŃi non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.
Se acordă sprijin pentru unităŃi nou înfiinŃate pentru activităŃi non-agricole în mediul rural, ca de exemplu:
o InvestiŃii pentru producerea şi comercializarea produselor non-agricole;
o InvestiŃii pentru activităŃi meşteşugăreşti;
o InvestiŃii pentru prestarea de servicii şi agro-turism;

3. Beneficiarii:
Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă pentru :
o fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea, prin înfiinŃarea unei
noi întreprinderi;
o micro-întreprinderi şi întreprinderi mici nou înfiinŃate.

4. Cheltuieli eligibile:
Sprijinul se acordă pentru activităŃile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de
Afaceri iar detalierea costurilor eligibile se va realiza in cadrul legislativ national. Toate cheltuielile şi
activităŃile relevante pentru implementarea în bune condiŃii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.
Nu sunt eligibile serviciile agricole.
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5. CondiŃii de eligibilitate:
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
o InvestiŃia trebuie să se încadreze în cel puŃin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură;
o Sediul social şi punctul / punctele de lucru trebuie să fie situate în spaŃiul rural;
o Activitatea desfăşurată şi cel puŃin 80% din angajaŃi trebuie să aibă domiciliul stabil în spaŃiul
rural;
o Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru realizarea activităŃilor non agricole;
o Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranşe de plată, desfăşurarea de activităŃi
comerciale prin producŃie comercializată sau activităŃi prestate, în procent de minim 30% din
valoarea primei tranşe de plată.

6. Principii privind stabilirea criteriilor de selecŃie:
o
o
o

Principiul diversificării activităŃii fermierilor;
Principiul prioritizării domeniului de activitate;
Principiul creării locurilor de muncă;

7. Sume şi rate de sprijin aplicabile:
Sprijin public nerambursabil şi se acordă pentru o perioada de cinci ani.
o Cuantumul minim al sprijinului este de 10.000 Euro.
o Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 Euro.
Sprijinul pentru înfiinŃarea de activităŃi neagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două
tranşe astfel:
o 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanŃare;
o 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanŃare.
Acordarea celei de-a doua tranşe este condiŃionată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor
stabilite prin Planul de Afaceri.
În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranşă, proporŃional în raport cu
obiectivele realizate.
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Riscuri la implementarea măsurilor
Având în vedere faptul că măsura se adresează beneficiarilor privaŃi, printre potenŃialele riscuri
identificate se numără:
o Rezonabilitatea costurilor
o Sisteme adecvate de verificare si control
o SelecŃia solicitanŃilor
o Sistemul IT

AcŃiuni de reducere a riscului
In perioada 2007-2013, principala problemă identificată a fost procedura de achiziŃii publice, respective
complexitatea acestui proces şi legislaŃia permisivă în domeniu în baza căreia au putut fi depuse un număr
foarte mare de contestaŃii, ceea ce a dus la prelungirea perioadei de desfăşurare a licitaŃiilor.

Măsurile care vor fi luate în vederea îmbunătăŃirii implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt:
o
o
o
o

Introducerea unei sistem pentru verificarea rezonabilităŃii costuri la nivel FEADR. Actualizarea
instrucŃiunilor de achiziŃii aplicabile beneficiarilor privaŃi în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
Eficientizarea sistemelor de control în toate fazele de verificare a unui proiect.
Stabilirea unor criterii clare si transparente şi verificabile de selecŃie a beneficiarilor si informarea
potenŃialilor beneficiari asupra acestora.
Sistemul IT existent la nivelul APDRP se va actualiza şi optimiza cu noile fluxuri administrative
şi măsurile PNDR 2014-2020.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaŃi site-ul:
www.macro-training.ro
Adresa: Bucuresti, sector 1, Strada Alexandru D. Xenopol nr. 3. scara A, etaj 1, apartament 8
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/4341/2011
Cod Unic de Inregistrare: 28318900
Telefoane:
0726 420 198 vodafone
0769 343 680 cosmote
0756 378 361 orange
Email:
contact@macro-training.ro

7

