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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

2.1.A. MICROINTREPRINDERI
Pot solicita finantare nerambursabila microintreprinderile localizate (sediu social si
puncte de lucru) in Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest
Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:


Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie;



Dotarea cu active corporale, necorporale.

Finantarea proiectului:


Valoarea proiectului:
Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 si 200.000 euro.
Rata de schimb utilizata in cadrul acestui apel de proiecte este 4,43 RON/EUR.



Valoarea finantarii acordate:
100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Eligibilitatea solicitantului:


Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in

categoria microintreprinderilor;
Microintreprinderile sunt definite ca intreprinderi care au pana la 9 salariati si
realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro,
echivalent in lei, in conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare.


Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN;



Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an

fiscal integral, a avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada acestui an fiscal si
are cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare;
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O intreprindere care depune cererea de finantare in cursul anului 2015, trebuie sa fi
fost infiintata cel mai tarziu la 1 ianuarie 2014, sa fi avut cel putin un angajat cu norma
intreaga in aceasta perioada si sa aiba cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii
cererii de finantare.
O societate cu activitatea suspendata temporar oricand in perioada 2014-2015 nu
este eligibila.


Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in regiunea de

dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare.

Tipuri de investitii eligibile:


Investitii in active corporale:
-

lucrari de construire/extindere/modernizare a spatiilor de productie/prestare de

servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa,
canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
-

achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier,

echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in
Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa
2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura
birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din
Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare
si care se incadreaza in limita valorica stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data
lansarii apelului de proiecte;
-

achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei

economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de
energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din
valoarea eligibila a proiectului;


Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe

informatice, alte drepturi si active similare;


Investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau

serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
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Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul acestui apel de proiecte:

a. Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, inclusiv echipamente
cu montaj:
-

Cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului

si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati
din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru
investitia de baza), devieri de cursuri de apa;
-

Cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere/ modernizare a

spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor
generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,
energie electrica, PSI);
-

Cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului;

-

Cheltuielile privind organizarea de santier bine justificate si in stricta legatura

cu realizarea obiectivului proiectului;
-

Cheltuieli diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate

corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din cheltuielile pentru
executia de lucrari aferente investitiei de baza.
b. Cheltuieli pentru dotari
-

Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de

lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care
se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”,
Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare” sau Grupa 3 „Mobilier,
aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”
din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare
si care se incadreaza in limita valorica stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data
lansarii apelului de proiecte;
-

Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul

obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/
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alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in
limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
c. Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe
informatice, alte drepturi si active similare
d. Cheltuieli cu activitati de realizare de website-uri pentru prezentarea activitatii si a
produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
e. Servicii de consultanta/ asistenta
Sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin
proiect, cheltuielile privind:
-

elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si

autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor
si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de
impact;
-

managementul proiectului si dirigentie de santier;

-

elaborarea cererii de finantare/ a planului de afaceri

-

serviciile de consultanta/ asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei

de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie;
-

Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente

proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei
f. Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele
-

obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier;

-

obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de constructie;

-

taxe de amplasament;

-

cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii;

-

cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru

autorizarea lucrarilor de constructii;
-

cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor.

In cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
a. achizitionarea de terenuri si/sau constructii;
b. costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere;
c. costuri administrative;
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d. costuri de personal;
e. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi
aferente creditelor;
f. contributia in natura;
g. amortizarea;
h. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
i.

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;
j.

activitati de audit financiar extern

