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• Categoria de beneficiari: fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin
înființarea unei activități non- agricole pentru prima dată; micro-întreprinderi și întreprinderi mici din spațiul
rural, pentru desfășurare de activități non-agricole

• Sume și rate de sprijin aplicabile:

▫ Finanțare prin schemă de minimis instituită prin Ordinul ministrului MADR nr. 1731/2015;

▫ Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% .

▫ Cuantumul sprijinului este de:

 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii
agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publice;

 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.

• Activități eligibile:

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

▫ Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și
activitățile relevante pentru implementarea în bune condiții a Planului de Afaceri aprobat.

Măsura 6. Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de 
activități neagricole în zone rurale
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Propuneri ADI ITI Delta Dunării pe Ghidul consultativ sM 6.2 (august – septembrie 2016)

 Punctarea activităților specifice teritoriului – PRIORITARE pentru SIDD DD: 63 clase CAEN

 Propuneri privind noi coduri CAEN specifice activităților din teritoriul ITI Delta Dunării
- Grupa 301 – Construcția de nave și bărci, clasa 3011
- Grupa 522 – Activități anexe pentru transporturi, clasa 5222
- Grupa 553 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabele, clasele 5530, 5530.11, 5530.12
- Grupa 559 – Alte servicii de cazare, clasa 5590
- Grupa 813 – Activități de întreținere peisagistică, clasa 8130
- Grupa 871 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală, clasa 8710
- Grupa 889 – Alte activități de asistență socială, fără cazare, clasa 8899 
- Grupa 910 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale, clasa 9103

 Propuneri privind criteriile de selecție si punctajul 

Măsura 6. Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de 
activități neagricole în zone rurale (continuare)
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 Propuneri in cadrul ghidurilor consultative 6.2 si 6.4 – 63 Clase CAEN cu potential de dezvoltare, 
prioritare pentru teritoriul ITI Delta Dunării: 

- Grupa 162 – Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale, clasa 1629
- Grupa 233 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă, clasa 2332
- Grupa 265 – Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație, clasa 2651 
- Grupa 301 – Construcția de nave și bărci, clasele 3011, 3012
- Grupa 310 – Fabricarea de mobilă, clasele 3101, 3102, 3103, 3109
- Grupa 329 – Alte activități industriale, clasele 3291, 3299
- Grupa 331 – Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor clasele 3315, 3317, 3319
- Grupa 381 – Colectarea deșeurilor, clasa 3811
- Grupa 382 – Tratarea și eliminarea deșeurilor, clasele 3821, 3822
- Grupa 383 – Recuperarea materialelor, clasele 3831, 3832
- Grupa 432 – Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții, 

clasele 4321, 4322, 4329

Măsura 6. Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de 
activități neagricole în zone rurale (continuare)
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 Propuneri in cadrul ghidurilor consultative 6.2 – 63 Clase CAEN cu potential de dezvoltare, prioritare 
pentru teritoriul ITI Delta Dunării: 

- Grupa 433 – Lucrări de finisare, clasele 4331, 4332, 4333, 4334, 4339
- Grupa 522 – Activități anexe pentru transporturi, clasa 5222 
- Grupa 552 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, clasa 5520 
- Grupa 553 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere , clasa 5530 (si 2 sub-clase 5530.11, 5530.12)
- Grupa 559 – Alte servicii de cazare, clasa 5590
- Grupa 561 – Restaurante, clasa 5610
- Grupa 562 – Activități de alimentație (catering) și alte servicii de alimentație, clasa 5621, 5629
- Grupa 581 – Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare, clasa 5812
- Grupa 620 – Activități de servicii în tehnologia informației, clasele 6201, 6202, 6203, 6209
- Grupa 631 – Activități de servicii informatice, clasele 6311, 6312
- Grupa 742 – Activități fotografice, clasa 7420 

Măsura 6. Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de 
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 Propuneri in cadrul ghidurilor consultative 6.2 si 6.4 – 63 Clase CAEN cu potential de dezvoltare, 
prioritare pentru teritoriul ITI Delta Dunării: 

- Grupa 750 – Activități veterinare, clasa 7500
- Grupa 791 – Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor, clasele 7911, 7912
- Grupa 799 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică, clasele 7990
- Grupa 813 – Activități de întreținere peisagistică, clasa 8130
- Grupa 823 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, clasa 8230
- Grupa 862 – Activități de asistență medicală, ambulatorie și stomatologică, clasele 8621, 8622, 8623
- Grupa 869 – Alte activități referitoare la sănătatea umană, clasa 8690
- Grupa 871 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală, clasa 8710
- Grupa 889 – Alte activități de asistență socială, fără cazare, clasa 8899
- Grupa 900 – Activități de creație și interpretare artistică, clasele 9001, 9002, 9003, 9004 
- Grupa 910 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale, clasa 9103
- Grupa 931 – Activități sportive, clasa 9319
- Grupa 932 – Alte activități recreative și distractive, clasa 9329

Măsura 6. Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de 
activități neagricole în zone rurale (continuare)
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 Propuneri privind criteriile de selecție si punctajul aferent

- Principiul diversificării activităților agricole (P1): de la maximum 15 puncte la maximum 10  puncte.
- Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere / prioritare pentru SIDD DD (P2): se 

pastrează maximum 40 puncte, cu specificația sector prioritar SIDD DD.
- Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice (P3): 

• eliminarea subcriteriului 3.3 Proiecte care includ activități turistice de agrement in zone cu arii 
naturale protejate;

• modificări de punctaj: de la maximum 20 puncte la maximum 25 puncte (se cumuleaza  3.1 –
15 puncte cu 3.2 – 10 puncte).

- Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei (P4): se 
păstrează maximum 25 puncte.

Măsura 6. Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de 
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• Categoria de beneficiari: microîntreprinderi și întreprinderi mici existente/nou-înființate, din 
spațiul rural; ferme care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități 
non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și 
întreprinderi mici.

• Sume și rate de sprijin aplicabile:
▫ Finanțare prin schemă de minimis instituită prin Ordinul ministrului MADR nr. 1731/2015;
▫ Intensitatea sprijinului public nerambursabil  este de 90% din costul total al proiectului;
▫ Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

• Activități eligibile:
▫ construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
▫ achiziționarea (inclusiv în leasing)  de noi utilaje, instalații și echipamente, costuri de 

instalare; 
▫ investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, 

licențe, drepturi de autor, mărci. 

Măsura 6. Sub-măsura 6.4 Investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități neagricole
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Propuneri ADI ITI Delta Dunării pe Ghidul consultativ sM 6.4

 Punctarea activităților specifice teritoriului – PRIORITARE pentru SIDD DD: 63 clase CAEN
 Propuneri privind noi coduri CAEN specifice activităților din teritoriul ITI Delta Dunării

- Grupa 301 – Construcția de nave și bărci, clasa 3011
- Grupa 522 – Activități anexe pentru transporturi, clasa 5222
- Grupa 553 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabele, clasa 5530
- Grupa 559 – Alte servicii de cazare, clasa 5590
- Grupa 813 – Activități de întreținere peisagistică, clasa 8130
- Grupa 871 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală, clasa 8710
- Grupa 889 – Alte activități de asistență socială, fără cazare, clasa 8899 
- Grupa 910 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale, clasa 9103

 Propuneri privind criteriile de selecție și punctajele aferente

Măsura 6. Sub-măsura 6.4 Investiții în crearea și 
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Propuneri ADI ITI Delta Dunării pe Ghidul consultativ sM 6.4 (continuare)

 Propuneri privind criteriile de selecție si punctajul aferent
- Principiul diversificării activităților agricole (P1): de la 10 puncte la 5 puncte.
- Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere / prioritare pentru SIDD DD (P2): de 

la maximum 25 puncte la maximum 40 puncte.
- Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice (P3): 

• eliminarea subcriteriului 3.3 Proiecte care includ activități turistice de agrement in zone cu 
arii naturale protejate;
• modificări de punctaj: de la maximum 20 puncte la maximum 25 puncte (se cumuleaza  3.1 
– 15 puncte cu 3.2 – 10 puncte).

- Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei (P4): 
de la maximum 30 puncte la maximum 20 puncte;

- Principiul localizării întregii activități a solicitantului în spațiul rural (P5): de la maximum 15 
puncte la maximum 10 puncte.

Măsura 6. Sub-măsura 6.4 Investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități neagricole
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