
Principalele măsuri dedicate IMM-urilor în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală

2014-2020

Conferința

Oportunități de finanțare IMM 2014-2020

București

12.03.2015



Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a fost

transmis oficial Comisiei Europene (COM) în data de 1 iulie 2014 și

se află în prezent în procedură de negociere, în vederea aprobării.

PNDR beneficiază pentru perioada 2014-2020 de un buget total de

9.472,65 Mld. Euro din care:

8,128 Mld. Euro alocare FEADR

și

1.344,65 Mld. Euro Buget de Stat.
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Având în vedere lipsa de capital din zonele rurale, dar și cunoştinţele reduse din domeniul

managementului unei afaceri alta decât în domeniul agricol, este necesar un sprijin

comunitar şi naţional susţinut pentru dezvoltarea activităţilor non-agricole, care să conducă la

creare de locuri de muncă, la creşterea veniturilor populaţiei rurale și la diminuarea

disparităţilor dintre rural şi urban.

Aşadar, sprijinul pentru crearea de noi activități non - agricole viabile, acordat în special

micilor fermieri sau membrilor familiilor lor și în general, micilor întreprinzători este

esențială pentru diversificarea economiei rurale, absorbției de forță de muncă

neremunerată, excedentară din agricultură și dezvoltarea economică a zonelor rurale. de

dezvoltare a

afacnon-agr

Investiţiile privind creşterea participării pe piaţă şi diversificarea activităţilor agricole aduc o

contribuţie în plan secundar a măsurilor de dezvoltare a afacerilor non-agricole .
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Motivația privind sprijinirea IMM 
în cadrul PNDR 2014-2020



Nr. 

crt.

MĂSURI

PNDR 2014-2020

Număr

măsură

UE

mil. 

euro

Buget Național

mil.

euro

Alocare 

publică

mil. 

euro

1 Investiții în active fizice (a+b+c)din care :                                              M 4 2.057,03 356,04 2.413,06

a) Investiţii în exploataţii agricole SM 4.1. 1.017,97 170,65 1.188,62

a.1. pomicultura 260,00 43,59 303,59

a.2. alte investitii 757,97 127,06 885,03

b) Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole SM 4.2. 469,04 84,73 553,77

b1.pomicultură 40,00 7,23 47,23

c) Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii 

agricole şi silvice din care:
SM 4.3. 570,02 100,66 670,68

c.1. irigatii 370,00 65,29 435,29

c.2. drumuri de acces agricole și forestiere 200,02 35,36 235,39

2 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, din  care:                                                                   M 6 978,69 126,98 1.105,67

a)  Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri SM 6.1. 400,36 44,48 444,84

b) Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale SM 6.2. 100,00 17,77 117,77

c) Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din care

angajamentele în derulare din PNDR 2007-2013  pentru M141 fermele de 

semi-subzistenta  (valoare estimativă)       

SM 6.3. 216,00 38,19 254,19

d) Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole SM 6.4. 150,00 26,54 176,54

e) Schema pentru micii fermieri – se va efectua transfer de la     Pilonul I, 

la Pilonul II
SM 6.5. 112,33 - 112,33
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Alocările măsurilor din cadrul PNDR 2014-2020 
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Grupuri de producători (măsura sub-program pomicol) + 

Angajamente în derulare,  din PNDR 2007 - 2013
M 9

18,00 0,92 8,92

Înființare Grupuri de producători la nivel național 13,26 1,47 14,74

Înființare Grupuri de producători în sector pomicol 4,74 0,53 5,26

4
Servicii de bază și reînnoirea 

satelor în zonele rurale                                                                                
M 7 1.100,60 197,33 1.297,93

5 Servicii de consiliere                                                                                   M 2 60,39 10,66 71,05

6
Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare  

M 1 60,39 6,71 67,10

Măsuri mediu și climă  din care: 2.467,14 437,23 2.904,37

7 Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite si perdele forestiere                                                 M 8 105,70 18,82 124,51

8 Agromediu și climă , din care:                                                                                
M 10

909,96 160,78 1.070,74

9 Agricultura ecologică                                                                     M 11 200,69 35,73 236,42

10
Plati pentru  zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu 

alte constrângeri specifice
M 13 1.150,80 204,10 1.354,89

11 Silvomediu M 15 100,00 17,80 117,80

12 Cooperare din care                                                                                              M16 28,02 3,11 31,13

- sub-program pomicol 15,02 1,67 16,69

13 Gestionarea riscurilor M 17 170,00 30,00 200,00

14 LEADER, inclusiv angajamentele LEADER în derulare din PNDR 

2007-2013 (valoare estimativă)

M 19
572,36 63,60 635,96

15 Asistență tehnică                                                                                      M 20 178,37 31,48 209,84

16
Angajamente  actuale ale măsurii "Bunastarea animalelor" cu 

implicatii asupra bugetului PNDR 2014-2020                                                         
M 14 437,01 79,52 516,53

TOTAL alocare publica (cu rezerva de performanta inclusă) 8.128,00 1.344,65 9.472,65
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Beneficiari

- fermieri saumembrii uneigospodăriiagricolecare își diversificăactivitatea prin înființareaunei activități non-agricole

pentruprima dată;

- micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural,care își propun activități non-agricole, pe care pe care 

nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

- micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 

3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)

Acțiuni eligibile

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri.

Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante 

pentru implementarea în bune condiţii a Planului de Afaceri aprobat pot fi  eligibile indiferent de natura acestora.

Sume și rate de sprijin aplicabile

Cuantumul sprijinului este de:

-50.000 de Euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului pâna la valoarea de70.000 de euro/proiect în cazul activităților 

de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

- 70% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;

- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în condițiile implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de 

la încheierea deciziei de finanțare.

Măsuri privind înființarea și dezvoltarea IMM-urilor în zonele rurale

M6. (Art. 19) - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”

Alocare FEADR sub-măsură:  100,00  mil. Euro 
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Beneficiari

- micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

- fermieri saumembrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și 

întreprinderi mici.

Acțiuni eligibile

- construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

- achiziţionarea inclusiv în leasing  de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare;

- investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de 

autor,mărci.

Sume și rate de sprijin aplicabile

Sprijinulpublic nerambursabil va respecta prevederileReg.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va 

depăși  200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de minim 70% și se poate majora pâna la 90%, în următoarele 

cazuri:

• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;

• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

Măsuri privind înființarea și dezvoltarea IMM-urilor în zonele rurale

M6. (Art. 19) - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

Sub-măsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”

Alocare FEADRsub-măsură: 150,00  mil. Euro 
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Prin PNDR 2014-2020 se va realiza finanțarea Strategiilor de Dezvoltare Locală elaborate și implementate de 

Grupuride Acțiune Locală, specifice teritoriilor eligibile LEADER. 

Teritoriul eligibil LEADER este format din UAT-comune și UAT-orașe mici cu maximum20.000 locuitori, iar

teritoriul aferentuneiStrategiide DezvoltareLocală cuprinde o  populație între 10.000 și 100.000 locuitori. 

Beneficiari

- parteneriate privat-publiceconstituite în baza unui Acord de Parteneriat - sector public max. 49 % și min. 51% 

sector privat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 

2007-2013 sau parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/sau 

parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;

Condiții de eligibilitate privind componența parteneriatului

- Parteneriieconomiciprivați, precumși alți reprezentanțiai societățiicivile vor reprezentacelpuțin 51%la nivel

decizional;

- Reprezentanțiiorașelor -maximum 25% la niveldecizional (organismede conducereale GAL-uluiși comitetde 

selecție);

- Populația din orașele mici - maximum 25% din  populația acoperită de teritoriu LEADER.

LEADER 
M19. (Art. 42-45) – LEADER

Alocare FEADR:  572,36  mil. Euro 
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Proiectele ce pot fi implementate prin LEADER, vizează în principal:

- stimularea inovării;

- concordonța cu obiectivele prestabilite în strategie 

- consolidarea identității locale și a profilului local;

- îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;

- soluționarea problemelor demografice;

- crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;

- îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii 

minorităților;

- creșterea valorii adăugate  și a competitivității la nivel local care derivă din inițiative locale reflectate în acțiuni 

specifice

- conservarea resurselor și protecția mediului natural;

- aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale

- impact economic, social, cultural și natural în teritoriu.

Valoarea publică alocată unui proiect implementat prin LEADER va fi de maximum 200.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:

- maximum 90% pentru operațiunile generatoare de venit, care nu sunt de utilitate publică;

- maximum100% pentru operațiunile generatoare de venit, cu utilitate publică;

- 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit.

LEADER 
M19. (Art. 42-45) –LEADER
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VĂ MULȚUMESC!

Direcția Generală Dezvoltare Rurală- AM PNDR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Blvd. Carol I nr. 2- 4, sector 3, București

Telefon: 021 307.85.65

Fax: 021.307.86.06

E-mail: feadr@madr.ro

pndr@madr.ro

mailto:feadr@madr.ro
mailto:pndr@madr.ro

