Fonduri Europene intre s0.000 euro si 200.000 euro in
mediul rural cu ajutorul masurii 6.4
Agen[ia pentru Finanlarea lnvestiliilor Rurate (AFIR) a publicat in consultare
publici Ghidul solicitantului pentru accesarea de fonduri europene prin
submisura 6.4 - lnvestifii in crearea si dezvoltarea de activitali neagricole in
mediul rural.
Potrivit AFIR, scopul acestei submdsuri este sprijinirea microintreprinderilor gi
intreprinderilor mici din mediul rural, care igi creeazd sau dezvoltd activitdli nonagricole, astfel stimuldnd mediul de afaceri, crearea de locuri de muncd, cregterea
veniturilor populaliei rurale si reducerea diferen[elor dintre mediul rural si urban.
Bugetul total pentru submisura 6.4, pentru fihanlarea activitdlilor neigricole, este
de 100 milioane de euro, iar sprijinul nerambursabil nu va depi,si 2oo.obo
euro/beneficiar pe trei anifiscali, conform regulilor sprijinului de minimis.
lntensitatea sprijinului din fonduri europene este de 70oh, incd aceasta poate ajunge
pdnd la 90% pentru activitdfi de produclie.
Beneficiari eligibili pentru fonduri europene prin submisura 6.4:
micro-intreprinderi 9i intreprinderi non-agricole mici, existente si nou Tnfiintate in

spafiul rural;
fermierii sau membrii unor gospoddrii agricole care igi diversificd activitatea de bazi
(agricold) prin dezvoltarea unor activitdfi non-agricole in zona rurald, cu exceplia
persoanelor fizice neautorizate.
Condilii minime de accesare:
solicitantul trebuie sd se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili gi sa
demonstreze capacitatea de a asigura cofinanfarea;
investifia trebuie si se incadreze Tn cel pulin unul din tipurile de activitdli sprijinite
prin submdsurd (conform listei de coduri CAEN eligibile);
proiectultrebuie sd se desfdgoare in mediul rural;
viabilitatea economicd a investifiei trebuie demonstratd prin documentalia tehnicoeconomicd;
intreprinderea nu trebuie si fie in dificultate;
investilia va fi precedatd de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
in cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a lTl Delta-Dunirii, solicitantul va
prezenta avizul de conformitate cu obiectele SIDD-DD.
Perioada de implementare a proiectului este de maximum trei ani si include controlul
implementdrii corecte, precum 9i plata ultimeitrange gi nu va depeii 31 decembrie
2025.
ATENTIE! Nu sunt eligibile cheltuieli specifice de infiinfare 9i funclionare a
Intreprinderilor gi nici cheltuielile pentru infiinfare de pensiuni, agropensiuni gi
hoteluri.
Ce puteli cu fonduri europene prin submisura 6.4:
lnvesti[ii pentru producerea 9i comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:
fabricarea produselor textile, imbrdcdminte, articote de marochinirie, de hdrtie

9i carton;
fabricarea produselor ch i m ice, farmaceutice ;
activitili de prelucrare a lemnului.
industrie metalurgici, fabricare Al constructii metalice, masini, utilaje
9i
echipamente;

lnvestifii pentru activitdfi megtegugdregti, cum ar fi:

activitifi de artizanat, olirit, brodat, prelucrare manuali a fierului, lAnii,
lemnului, pielii etc.
lnvesti(ii legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

servicii medicale, sociale, san itar-veterinare;
servicii de reparafie magini, unelte, obiecte casnice;
servicii de consultanld, contabilitate, juridice, audit;
activitali de servicii in tehnologia informaliei 9i servicii informatice;
servicii tehnice, admin istrative;
activitSli auxiliare pentru cregterea animalelor (insimdnlarea artificiald, tunsul orilor,
servicii de mutare ale cirezilor, servicii de ingrijire a copitelor etc.) 9i pentru
pomiculturS;
investilii noiin infrastructurd Tn unitSlile de primire turisticd (parcuri de rulote,
camping, bungalow);
proiecte de activitdfi de agrement;
modernizarea sau extinderea unitdfilor de primire de tip turistic,si agro-turistic
(parcuri de rulote, camping, bungalow gi agropensiuni);
investilii noi/modernizdri/extinderi ale structurilor de alimentafie public5, inclusiv
punctul gastronomic local;
investilii pentru producfia de combustibil din biomasd (fabricare de peleli gi brichete)
Tn vederea comercializirii.

Principii de seleclie a proiectelor pentru fonduri europene prin submisura 6.4:
diversificarea activitSlii agricole a fermelor cdtre activitdli non-agricole;
prioritizarea serviciilor medicale (inclusiv stomatologice gi sanitar-veterinare);
prioritizarea servici lor;
prioritizarea proiectelor care includ acfiuni de proteclie a mediului;
prioritizarea activitdlilor de produc[ie;
stimularea activitdlilor turistice gi/sau de agrement gi/sau unitili de alimentalie
publici in zonele cu poten[ial turistic ridicat;
derularea activitdlilor anterioare ca activitate generald de management a firmei,
pentru o mai bund gestionare a activit5fii economice;
prioritizarea solicitanlilor care nu au beneficiat de fonduri europene in perioada de
programare 201 4-2020 prin PN DR (submdsu ra 6.2, submdsu ra 6.4 gi mdsu ra
similard din submdsura 19.2)
maturitatea proiectului - in sensul documentafiei depuse.
Ghidul solicitantului pentru submdsura 6.4 poate fi consultat Tn intregime pe siteul AFIR.
i

