
 

 

 

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

Apelul de proiecte 2.1.A/2016 

Microintreprinderi 
 

                                           
1 Intreprinderea unica include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:  

 intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte întreprinderi;  

 intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte 
intreprinderi;  

 intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in 

temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  

 intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei 
intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective. 

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 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin 
facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi 
intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 

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 

234,12 milioane euro, distribuite regional astfel: 

 

NE SE SMuntenia SVOltenia Vest NordVest Centru 

40,99  34,79  36,85  28,02  27,56  33,55  32,36  
 

Lansare  27.07.2016 - 27.01.2017, cu posibilitatea reducerii perioadei in caz de epuizare a 
bugetului 

DETALII PROIECT 

Valoare proiect 
 
Finantare 
nerambursabila 
acordata  
 

Tip Ajutor 

financiar 

Valoare eligibila a proiectului =  intre 25.000 euro si 200.000 euro. 
 
Ajutorul nerambursabil  
 maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, iar 10% reprezinta 

contributia beneficiarului 
 se acorda in regim de ajutor de minimis 

 

Pentru Intreprinderea unica1: 
 Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplica intreprinderii unice, adica grupului de 

intreprinderi legate (din care intreprinderea solicitanta face parte), si nu fiecarei 
intreprinderi din grup in parte. 

 Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice este de 
maximum 200.000 EUR pe durata a 3 ani fiscali, respectiv maxim 100.000 de Euro 
pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor 

sau contra cost. 

Aplicanti/ 
Solicitanti 
eligibili 

 societatile comerciale sau cooperativele care se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor -  pana la 9 angajati, Cifra de afaceri sau active totale pana 
la 2 mil. Euro, echivalent in lei 

Investitii eligibile   Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii 
 Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comert on-line 

Exemple de 

Cheltuieli 
eligibile 

Constructii: 

 Lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de 
servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI); 

Dotari: 
 Echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente 

informatice, birotica, utilaje de transport si ridicat, de natura mijloacelor fixe 
 Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii 
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de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse de energie regenerabile (solara, 

eoliana, hidroenergia; biodiesel, bioetanol, biogaz; energia geotermala) - in limita 
a 15% din valoarea eligibila a proiectului 

 
Active necorporale 
 Brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active 

similare 
 Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ 

produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui 

magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice 
comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, 
preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica,  
 

 Servicii de consultanta/ asistenta 
Pentru proiecte ce includ lucrari de constructii ce se supun autorizarii, sunt eligibile 
cumulat, in limita a 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin 

proiect, cheltuielile privind studii de teren, obtinere avize acorduri, autorizatii, 
proiectare si inginerie, consultanta (elaborare plan de afaceri, management de proiect, 
consultanta privind achizitiile), asistenta tehnica (dirigentie de santier, proiectant). 
 
Pentru proiecte ce nu includ lucrari de constructii ce se supun autorizarii, limita 
este de 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile si includ obtinerea de avize, 
acorduri, autorizatii si  servicii de consultanta. 

 
 Organizare de santier, comisioane, cote, taxe 
 Publicitate si informare, in limita a 5.000 lei fara TVA 
 Audit financiar extern - 5.000 lei trimestrial 
 
TVA nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila. 

Conditii privind 
Eligibilitatea 

solicitantilor 

 Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui 
an fiscal integral (infiintata cel mai tarziu la 5 ianuarie 2015) si a 

inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii 
de finantare (la 31 decembrie 2015) 

 Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal 
anterior depunerii cererii de finantare SAU Solicitantul are cel putin un salariat cu 

norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare 
 O societate cu activitatea suspendata temporar oricand in perioada 2015-2016, si 

pana la momentul depunerii proiectului, nu este eligibila. 
 Sunt eligibile investitii numai in anumite domenii de activitate (clase CAEN)  
 Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in regiunea de 

dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare  

Indicatorii 
proiectului 

Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului, fata de 
nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare. 
Termenul de realizare a indicatorului il reprezinta sfarsitul anului fiscal ulterior celui in 
care s-a finalizat implementarea proiectului.  
Exemplu, pentru un proiect finalizat in luna mai 2017, realizarea indicatorului trebuie 
sa reiasa din situatiile financiare anuale la 31.12.2018.  

Este obligatorie mentinerea numarului mediu de salariati astfel atins, pe toata perioada 
ramasa din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea platii finale 
in cadrul contractului de finantare).  
SAU  
Mentinerea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in ultimul 
an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare, pe toata perioada de 
executie a contractului de finantare si de durabilitate a proiectului.  


