FISA DE PROIECT

Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Ghid FINAL
A. PROGRAM DE FINANTARE
Nume program
Programul Operational Regional 2014-2020
Autoritate de
Management
Domeniu
Regiunile
eligibile

Lansare/Tip
apel

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP – AMPOR)
Organisme intermediare POR - Agentia pentru Dezvoltare Regionala
Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de
productie si dezvoltarea serviciilor
► Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.
► NU sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov si
ITI Delta Dunarii.
Competitiv, cu termen limita de depunere.
►
►

Data si ora deschiderii cererii de proiecte: 30.10.2020, ora 12:00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 30.11.2020, ora 12:00

Evaluarea se face in ordinea depunerii, insa proiectele cu punctaje mari vor intra automat
in etapa de precontractare.

Alocare
totala
150 mil euro cu posibilitatea de alocare suplimentara de fonduri
apel
B. DETALII PROIECT
Finantare nerambursabila acordata (ajutor de stat +minimis) : minimum
1.500.000 euro si maximum 6.000.000 euro cu procentul de finantare
diferentiat pentru ajutor de stat , in functie de tipul cheltuielilor:

Informatii
finantare:

Categoria IMM/
Regiunea de
dezvoltare

NE/SE/Sud
Muntenia/SV Oltenia,
NV/Centru

Vest

Intreprinderi mijlocii

60%

45%

Intreprinderi mici

70%

55%

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contributia programului
este de maximum 100% din valoarea eligibila a cheltuielilor finantabile prin
ajutor de minimis si in limita plafonului de minimis. Valoarea maxima a
ajutorului, in regim de minimis, ce poate fi acordata unei intreprinderi unice (a se
vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii
2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii
cererii de finantare) este de 200.000 de euro, echivalent in lei, la cursul de schimb
InforEuro valabil la data acordarii ajutorului.
Societatile sau societatile cooperative care se incadreaza in categoria:
► IMM-urilor (mici si mijlocii) din mediul urban ;
► Intreprinderilor mijlocii din mediul rural.
►

Aplicanti/
Solicitanti
eligibili

Investitii
eligibile

Ajutorul de stat regional pentru investitii reprezinta ajutorul regional acordat pentru
o investitie initiala. Investitie initiala (pentru prezentul apel) inseamna o investitie in
active corporale si necorporale legata de:
► crearea unei unitati noi construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare
servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect.;
► extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin
unui produs/ serviciu existent, fara schimbarea fundamentala a procesului de
productie;
► diversificarea productiei unei unitati prin produse/ servicii care nu au fost
fabricate/ prestate anterior in unitate. Diversificarea productiei presupune ca noile
produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/ prestate.
Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, o
investitie initiala in active corporale finantabile prin ajutor de stat regional
(construire/extindere/dotare cu active corporale). Este optionala includerea in
proiect a activelor necorporale.Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in
masura in care sunt aferente unei investitii initiale.
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NU
►
►
►
►

SUNT ELIGIBILE:
Investitiile care constau in simpla inlocuire a unor active.
Proiectele care includ investitii demarate inainte de depunerea cererii definantare.
Proiectele care includ doar investitii in active necorporale ori lucrari de modernizare.
Investitiile care constau exclusiv din realizarea de lucrari de constructie care nu se supun
autorizarii, conform legii.
► Pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii, proiectul propus prin cererea
de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii
cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere) realizate asupra
aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri
publice din alte surse de finantare
► Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare catre
unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul, in cei
doi ani ultimii 2 ani anteriori depunerii cererii de finantare si pentru o perioada de pana la
doi ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul.
„Relocare” inseamna transferul1 unei activitati identice sau similare sau a unei parti a acesteia
de la o unitate a uneia dintre partile contractante la Acordul privind Spatiul Economic European
(unitatea initiala) catre unitatea unei alte parti contractante la Acordul privind Spatiul Economic
European unde are loc investitia care beneficiaza de ajutor (unitatea care beneficiaza de ajutor).

Durata de
implementare

Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu
depaseste data de 31.12.2023

1.

2.

3.
Conditii privind
Eligibilitatea
solicitantilor

4.
5.

►
►

Se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, precum si intreprinderilor
mijlocii din mediul rural. Criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la incadrarea in
categoria IMM-urilor) trebuie respectat pana la momentul incheierii contractului de
finantare, inclusiv
Codul CAEN trebuie sa fie eligibil, conform listei anexa a ghidului aplicantului si trebuie
sa fie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a
proiectului. Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de finantare care
presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizarii investitiei,
solicitantul se va angaja sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru si sa
autorizeze clasa CAEN vizata de investitie, la locul de implementare. O investitie poate viza
una sau mai multe clase (coduri) CAEN, in conditiile in care acestea sunt aferente aceleiasi
activitati/ aceluiasi flux de productie.
Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal
integral2 si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii

cererii de finantare.
Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere
prezentante in Declaratia de eligibilitate.
Locul de implementare a proiectului este situat in:
• in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru microintreprinderi,
intreprinderi mici si mijlocii;
• in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii (exclus ITI Delta Dunarii si Bucuresti
Ilfov).
La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare
a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru) conform
certificatului constatator ORC.
Solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, la momentul
depunerii cererii de finantare, precum si pe perioada de evaluare, selectie si contractare,
(inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimata a platii finale in cadrul
proiectului):
a) Pentru investitii care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii:
• dreptul de proprietate privata
• dreptul de concesiune sau dreptul de superficie

Exista un transfer in cazul in care produsul sau serviciul de la unitatea initiala si de la unitatea care beneficiaza de ajutor au
cel putin partial aceleasi scopuri, indeplinesc cerintele sau necesitatile aceluiasi tip de clienti si se pierd locuri de munca in
activitati identice sau similare la una din unitatile initiale ale beneficiarului din Spatiul Economic European. ”Activitate identica
sau similara” inseamna o activitate care face parte din aceeasi clasa CAEN (cod de 4 cifre)
2
Societatea trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu in ianuarie 2019 si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie
2019, pentru depuneri incepand cu anul 2020.
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Activitati si
cheltuieli
eligibile

Cheltuieli
neeligibile

In plus, imobilul (teren si/ sau cladiri) este:
• liber de orice sarcini sau interdictii;
• nu face obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru
realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;
• Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun;
b) Pentru investitii care includ doar servicii si/ sau dotari si lucrari de constructie ce nu
se supun autorizarii:
• dreptul de proprietate privata,
• dreptul de concesiune sau dreptul de superficie,
• dreptul de uzufruct, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/
locatiune.
► Solicitantul trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/
uzufruct/ folosinta cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o perioada
care acopera inclusiv perioada de trei ani de la data previzionata pentru efectuarea
platii finale in cadrul proiectului.
Activitatile propuse in proiect (investitia) trebuie sa vizeze domeniul de activitate eligibil al
solicitantului, ce face obiectul proiectului.
Sunt eligibile investitiile finantabile prin ajutor de stat regional de tipul:
1. Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
2. Dotarea cu active corporale:
• achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelorfixe;
• achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de
energie;
Dotarea cu active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte
drepturi si active similare.
Cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
• Amenajarea terenului
• Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
• alimentare cu apa
• canalizare
• alimentare cu gaze naturale
• agent termic
• energie electrica
• telecomunicatii
• Cheltuieli aferente racordarii la refetele de utilitati
3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (MINIMIS)
• Studii de teren
• Obtinere avize, acorduri, autorizatii
• Comisioane, cote si taxe
• Proiectare si inginerie
• Consultanta
• Asistenta tehnica
4. Cheltuieli pentru investitia de baza
• Constructii si instalatii
• Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) Nu sunt
eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria
obiectelor de inventar
• Active necorporale
5. Alte cheltuieli
• Organizare de santier
• Cheltuieli diverse si neprevazute
6. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului (finantabile
prin ajutor de MINIMIS) - sunt eligibile in conformitate cu prevederile
contractului de finantare, in limita a 5000 lei fara TVA.
► Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal
si nerecuperabila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

1.
2.
3.

achizitionarea de terenuri si/sau constructii
costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere
costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori
vanzarii - e.g. salariile personalului general de administratie; chiriile si reparatii ale
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imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil si alte
consumuri similare; cheltuieli administrativ- gospodaresti;alte cheltuieli generale de
administratie)
4. costuri de personal
5. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi
aferente creditelor
6. contributia in natura
7. amortizarea
8. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015,
9. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum
sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004,
indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in
care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6.
”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”
10. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a proiectuluitehnic.
11. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferenteproiectului
12. Cheltuieli cu activitatea de audit financiar
Cheltuielile efectuate inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia celor
aferente ”Cheltuielilor pentru proiectare si asistenta tehnica”.
VAPRO Romania
Str. Herastrau, nr. 1, etaj 6,
sector 1, Bucuresti
T: (004)0371 172 954
F: (004)0314 051 738
M: (004)0730 103 118
info@vapro.ro
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