„Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor”
A. PROGRAM DE FINANTARE
OUG 130/2020 pentru acordarea de sprjin financiar din fonduri externe
Nume program nerambursabile, aferente POC 2014-2020, Actiunea 3.3.1, in contextul crizei COVID
19
Finantator
Regiunile
eligibile
Lansare/Tip
apel

MEEMA - Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
►
►

Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Centru, Nord -Est, Nord Vest, Vest
(regiuni mai putin dezvoltate)
Bucuresti Ilfov (regiune dezvoltata)

Competitiv (proiectele de investitii sunt selectate la finantare in ordinea descrescatoare a
punctajelor in limita bugetului aprobat)
► Depunerea proiectelor se va face in perioada:
03 Decembrie 2020, ora 10:00 – 29 Ianuarie 2021, ora 20:00
B. DETALII PROIECT
►

►

550.000.000 EUR din care:
o 82,50 mil. pentru regiunea Bucuresti-Ilfov
o 96,30 mil. pentru regiunea Nord-Est
o 81,73 mil. pentru regiunea Sud-Est
o 86,57 mil. pentru regiunea Sud Muntenia
o 65,83 mil. pentru regiunea Sud-Vest Oltenia
o 64,73 mil. pentru regiunea Vest
o 78,81 mil. pentru regiunea Nord-Vest
o 76,01 mil. pentru regiunea Centru

►

Finantare nerambursabila acordata: minimum 50.000 euro si maximum 200.000
euro cu procentul de finantare diferentiat, in functie de tipul regiunii.

►

Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor, stabilită în
procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru
finanțare, de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea
proiectului de investiții solicitat pentru finanțare de către beneficiarii din regiunea
București-Ilfov.

Fonduri
totale
alocate

Informatii
finantare
Aplicanti
eligibili

Investitii
eligibile

Durata de
implementare
Reguli de
selectie la
finantare a
proiectelor de
investitii

IMM – Intreprinderi Mici si Mijlocii
Granturile pentru investitii destinate IMM-rilor se acorda pentru:
► extinderea capacitatilor de productie existente, precum si pentru extinderea capacitatilor
de prestari servicii;
► realizarea de unitati noi ale capacitatilor de productie existente, precum si pentru
realizarea unor unitati noi de prestare servicii;
► reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie existente, precum si pentru
reabilitarea/modernizarea unor unitati noi de prestare servicii.
► Maximum 12 luni. . Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste
durata de 12 luni, in baza unei justificari temeinice a beneficiarului, rezultata din procesul
de implementare.
► Criteriile de selectie la finantare a proiectelor de investitii sunt mentionate in Anexa 4 – a
se vedea lista prin click aici;
► Proiectele de investitii sunt selectate la finantare in ordinea descrescatoare a punctajelor
si in limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecarei regiuni
de dezvoltare a Romaniei;
► La punctaje egale, departajarea se va face in functie de procentul cofinantarii, valoarea
cifrei de afaceri si ordinea inscrierii aplicatiei.
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1.
2.

Se incadreaza in categoria IMM-urilor;
Au avut activitate curenta/operationala desfasurata de minimum 1 an inainte de
depunerea cererii de finantare;
3. Codul CAEN trebuie sa fie eligibil, conform Anexa 3 – a se vedea lista prin click aici;
4. Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (activitatea de exploatare) in
unul din exercitiile financiare din ultimii doi ani inainte de depunerea cererii de
finantare;
5. Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea
activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum trei ani dupa expirarea
duratei de implementare a proiectului;
Conditii privind
6.
Realizeaza
minimum 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de
Eligibilitatea
afaceri anexa la cererea de finantare in primii doi ani de durabilitate, iar diferenta
solicitantilor
pana la sfarsitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
7. Dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minimum 15% din valoarea
proiectului de investitii solicitat pentru finantare pentru regiunile mai putin dezvoltate,
iar pentru regiunea Bucuresti – Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului
solicitat la finantare;
8. Se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investitiile
pentru care se solicita ajutor de stat.
► Cheltuieli eligibile (cateva exemple):
a) Cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente inclusiv
echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier
specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli
cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de
santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de
mediu, cheltuieli cu racordul la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de
promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile,
cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte categorii de
cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de
finantare;
b) Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente,
materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;
c) Cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotari
independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura
mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente.
Exemple de
cheltuieli eligibile ► Pentru infiintarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unitatilor de productie/servicii noi
si/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevazute la punctele a) si c).
►

►

Beneficiarii de granturi de investitii in domeniul serviciilor de transport pot finanta
urmatoarele cheltuieli:
o cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru
mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;
o cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru transport persoane si marfuri
necesare pentru desfasurarea activitatilor de transport cu exceptia mijloacelor de
transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale
operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora;
o cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente si tehnologii
care conduc la imbunatatirea confortului/calitatii serviciilor de transport persoane si
marfuri prestate
Pentru plata cheltuielilor se utilizeaza mecanismele cererilor de prefinantare /plata
/rambursare conform OUG 40/2015.
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