
Finanţator 
Uniunea Europeană și Guvernul României  
 
Program de finanţare 
Investiții în exploatații agricole 
(PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1) 

Obiectivul programului 
Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării 
fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole. 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură.  

Solicitanţi eligibili 
Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau juridice (de drept public sau 
privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup 
şi membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul României 
şi care desfășoară o activitate agricolă. 
  
Activităţi eligibile 

• Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și 
procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de 
desfacere și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare produse 
agricole condiționate și/sau ambalate și/sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv 
propriile produse agricole/sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative 
agricole/grupuri de producători și cheltuieli de marketing; 

• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv 
remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare 
în scopul comercializării produselor agricole; 

• Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor 
zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de 
echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor; 

• Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor 
şi racordărilor ca și componentă secundară, inclusiv, realizarea de perdele naturale de protecție; 

• Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare.  

Valoarea grantului 
Variabilă  
 
Contribuţia beneficiarului 
Minim 10% 
  
Termen limită 
25 ianuarie 2022, ora 16:00 
  
Informaţii suplimentare 
https://www.afir.info/  
 

 

https://www.afir.info/


 

Finanaţator 
Uniunea Europeană și Guvernul României 
 
Program de finanţare 
Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale  
(PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 6.2) 

APEL NELANSAT  

Obiectivul programului 
Dezvoltarea exploataţiilor și întreprinderilor 
 
Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de 
muncă Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei 
activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA); 

Solicitanţi eligibili 
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe 
care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 
 
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o 
vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii 
acesteia (start-ups). 

Activităţi 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.).  

Valoarea proiectului 
50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 
70.000 euro/ proiect 
 
Cofinanţare  
Minim 0%  
 
Termen 
Apel nelansat 



 
 
 
 
Finanaţator 
Uniunea Europeană și Guvernul României  
 
Program de finanţare 
Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole  
(PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 6.4) 
 
APEL NELANSAT (urmează să se lanseze) 
 
Obiectivul programului 
Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole 
desfășurate în zonele rurale; 
Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor 
populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban. 
 
Solicitanţi eligibili 
Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural; 
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică 
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii 
deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice 
neautorizate. 
 
Activităţi eligibile 

• Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole: 
• Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale 

neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 
• Investiţii legate de furnizarea de servicii: 
• Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, 

camping, bungalow; 
• Proiecte de activități de agrement; 
• Modernizarea/extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, 

bungalow și agropensiuni; 
• Investiții noi/modernizări/extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul 

gastronomic local; 
• Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în 

vederea comercializării; 
• Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității; 
• Investiții care susțin protecția mediului.  

 
Valoarea proiectului 
Maxim 200.000 euro/ beneficiar   
 
Cofinanţare 
Minim 10%  
 



Termen 
Apel nelansat 


