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PROGRAMUL NATIONAL MULTIANUAL DE
MICROINDUSTRIALIZARE
Obiectivul Programului national multianual de microindustrializare il constituie
sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura,
cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare.

BENEFICIARI:


Microintreprinderi;



Intreprinderi mici si mijlocii.

CRITERII DE ELIGIBILITATE pentru beneficiari:


codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil si autorizat a fi

desfasurat la momentul decontului, respectiv:
-

10 Industria alimentara;

-

13 Fabricarea produselor textile;

-

14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;

-

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie,
harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;

-

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei;
fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;

-

17 Fabricarea articolelor din hartie si carton;

-

22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;

-

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

-

24 Industria metalurgica;

-

25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si
instalatii - cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN
aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;

-

26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;

-

27 Fabricarea echipamentelor electrice;
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-

28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;

-

31 Fabricarea de mobila;

-

32 Alte activitati industriale n.c.a.


au vechime minima de 2 exercitii financiare;



nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru

sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru. Solicitantii care au datorii esalonate, nu
sunt eligibili pentru a accesa Programul;


angajeaza pana la depunerea decontului minim 2 salariati pe perioada

nedeterminata cu norma intreaga. Mentine numarul de salariati pe perioada nedeterminata
existenti la momentul inscrierii cumulat cu locurile de munca nou create in cadrul
programului, pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator primirii alocatiei financiare
nerambursabile.

AJUTORUL FINANCIAR:
90% din valoarea cheltuielilor eligibile ajutor financiar nerambursabil;
10% din valoarea cheltuielilor eligibile contributie proprie.

Ajutorul financiar nerambursabil maxim: 250.000 lei

CHELTUIELI ELIGIBILE:


Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv

software-ul aferent, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor
de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;


Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare,

cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;


Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren

simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare,
exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate
de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.
In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila
pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport
de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru

ianuarie 2016
achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea
activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare
al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;


Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de

produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line,
software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;


Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server,

monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare
desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achizitiona mai multe
echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea
investitiei cu componenta nerambursabila;


Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie, inclusiv din elemente

prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa,
trebuie sa fie functionale la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;


Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura

birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr.
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;


Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor

sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru
operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii
cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;


Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei

economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;


Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de

lucru sau productie;


Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/

administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut
de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire
eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate, care
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vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in
domeniul respectiv;


Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului

National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N.
(F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in
vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii
care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;


Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in

cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea
eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta - aceasta activitate poate fi efectuata
inainte de semnarea Contractului de finantare). La aplicarea procentului nu se vor lua in
calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul
Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate
autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

