
 

 

 

FISA DE PROIECT 
Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii 

Apelul de proiecte 2.2/2016 -  IMM-uri 

Versiune 2 – noiembrie 2016 
 

PROGRAM DE FINANTARE 

Nume program Programul Operational Regional 2014-2020 

Autoritate de 

Management 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP – AMPOR). 

Organisme intermediare POR  - Agentia pentru Dezvoltare Regionala 

Domeniu 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 

Regiunile 
eligibile 

 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. 

Alocare totala 
apel 

172,94 milioane euro 
 
Alocarea regionala: (mil euro) 

NE SE S Muntenia SV Oltenia Vest 
Nord 
Vest 

Centru 

30,28 25,70 27,22 20,70 20,36 24,78 23,90 
 

Lansare  Ghid in consultare publica pana pe 12.11.2016 – lansare estimata Dec 2016 

DETALII PROIECT 

 
 
Informatii 
finantare: 
 

 

Finantare nerambursabila acordata: minimum 200.000 euro si maximum 1.000.000 
euro. 
 
Procentul de finantare este diferentiat, in functie de tipul cheltuielilor: 
a) Prentru cheltuielile ce intra sub incidenta ajutorului de stat: 

 

Categoria 
IMM/ 
Regiunea de 
dezvoltare 

NE SE 

S 

Munte
nia 

SV 

Olteni
a 

Vest NV Centru 

Intreprinderi 
mijlocii 

60% 60% 60% 60% 45% 60% 60% 

Intreprinderi mici 
si 
microintreprinder
i 

70% 70% 70% 70% 55% 70% 70% 

 
b) Pentru cheltuielile ce intra sub incidenta ajutorului de minimis: 

In limita a 90% din valoarea acestora, indiferent de tipul de aplicant, sau regiunile de 
implementare. 

Aplicanti/ 
Solicitanti 
eligibili 

Societatile comerciale sau cooperativele care se incadreaza in categoria: 
 IMM-urilor non-agricole din mediul urban (inclusiv microintreprinderi), 
 intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural 

Investitii 
eligibile  

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ: 
• Investitii finantabile prin ajutor de stat regional: 

 Construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie/ servicii; 

 Dotarea cu active corporale (echipamente, utilaje), necorporale (licente, brevete, 
programe informatice etc), inclusiv instrumente de comercializare on-line 
(publicare cataloage, preluare comenzi, plata online, achizitii, factura electronica, 
customer service etc); 

• Investitii finantabile prin ajutor de minimis: 
 Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor 

procese specifice, certificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al 
mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si 
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1 trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 5 ianuarie 2015 (prima zi lucratoare din anul 2015) 

securitatii ocupationale (OHSAS 18001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 

27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 
13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), 

simple sau integrate.  
 Participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale etc. 
 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, obtinere avize 
 Proiectare si inginerie 
 Consultanta - elaborarea cererii de finantare/ a planului de afaceri; management 

de proiect sau elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii. 

 
Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii 
finantabil prin ajutor de stat regional. Este optionala includerea, in proiect, a activitatilor 
finantabile prin ajutor de minimis. 
 
Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este 
eligibila. 

 

Alte conditii ale 
proiectului 

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, 
investitii in active corporale finantabile prin ajutor de stat regional. Este 
optionala includerea, in proiect, a investitiilor finantabile prin ajutor de minimis si/ sau a 
investitiilor finantabile prin ajutor de stat regional in active necorporale 
 

Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de 
finantare este de maximum 36 de luni si nu depaseste data de 31.12.2023 

Reguli de 
eligibilitate 

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, 
 extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin 

unui produs/ serviciu, 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. 
Investitia trebuie sa vizeze un singur cod CAEN! 

Conditii privind 
Eligibilitatea 
solicitantilor 

1. Se incadreaza in categoria IMMurilor non-agricole din mediul urban, precum si 
intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.  

2. 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. 

3. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui 
an fiscal integral1, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul 
curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit 

din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.  
4. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul 

fiscal anterior depunerii cererii de finantare 
5. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura 

a) contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului, 
b) finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si 
c) resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile 

rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale 
In etapa contractuala, solicitantul va prezenta dovada capacitatii financiare (extras de 
cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de banca/ institutie financiar 
bancara). 
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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 
 

6. Solicitantul nu se afla in situatiile de excludere (definite in ghid: faliment, 

insolventa, dificultate, conflict de interese, condamnari etc) 
7. Locul de implementare a proiectului este situat in: in mediul urban (inclusiv sate 

apartinatoare de orase) pentru IMM-uri non-agricole sau  in mediul rural pentru 
intreprinderile mijlocii non-agricole (exclus ITI Delta Dunarii si Bucuresti Ilfov) 

8. 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  

In plus, imobilul (teren si/ sau cladiri) este liber de orice sarcini sau interdictii ce 
afecteaza implementarea proiectului. Ulterior contractarii proiectului, este permisa 
ipotecarea obiectelor/ bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, in 

conditiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
 

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,   
 dreptul de superficie,  

 dreptul de uzufruct,  
 dreptul de folosinta cu titlu gratuit,  
 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. 

mailto:info@vapro.ro

