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Investe şte în oameni !  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”  
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” 
Titlul proiectului: „AFRO  - Antreprenoriat, FoRmare și Ocupare în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-
Vest Oltenia ”  
ID: POSDRU/176/3.1/S/150788 
 
 

INVITATIE 

 

Centrul Antreprenorial de Sprijin pentru Afaceri (C ASA -MAEI), va 

invita Marti, 14.06.2016, ora 15 00, sala 105, la Workshop-ul cu tema  

 

“POSIBILITATI DE FINANTARE PENTRU 

MICROINTREPRINDERI DIN SPATIUL RURAL, 

PRIN ACCESAREA SUBMASURII 6.2” 

Subiecte de interes: 

• SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este 

sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări 

economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural. 

 

• OBIECTIVELE SM 6.2:  

� Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici 

dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din 

mediul rural; 
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� Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de 

muncă în spațiul rural; 

� Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.; 

 

• BENEFICIARII SM 6.2:  

� Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică 

activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată; (Persoanele 

fizice neautorizate nu sunt eligibile); 

� Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-

agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului; 

� Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de 

Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități 

până în momentul depunerii proiectului(start-ups)  

  

• SPRIJINUL  NERAMBURSABIL  

a) va fi acordat sub formă de prim ă în dou ă tran șe astfel: 

� 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 

� 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare. 

b) va fi în valoare de : 

� 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-

veterinare și de agroturism 

� 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități; 

 


