Fişă de informare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020
Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor

Solicitanţi eligibili



IMM-urilor non-agricole din mediul urban;
Întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

Regiuni finanţate
Regiunile de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord
Vest, Centru

Investiţii eligibile
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:


Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
o Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
o Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de
comercializare on-line;
 Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
o Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor
sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității,
mediului sau sănătății
o Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la
târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în
active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în
proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional sau a
investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.
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Condiţii specifice
1. Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul de activitate
eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului.
2. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an
fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent
depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din
exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
3. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal
anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare depuse la
unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
4. Solicitantul are capacitatea financiară.
5. În cadrul acestui apel, nu sunt eligibile proiectele (cererile de finanțare) care conțin
doar investiții (activități) finanțabile prin ajutor de minimis.
6. Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de
finanțare este de maximum 36 de luni.

Cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat
regional):
1.1. Amenajarea terenului.
1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială .
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (finanțabile
prin ajutor de stat regional), precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze
naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe
amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de
investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de
minimis):
3.1. Studii de teren - se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe
care se amplasează obiectivul de investiţie.
3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru:
 obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de
apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea
terenului în cartea funciară;
 obţinerea acordului de mediu;
 obţinerea avizului P.S.I.;
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Comisioane, cote si taxe - se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în
Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul
statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri,
avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.
 alte avize, acorduri şi autorizaţii.
 Achiziționarea semnăturii electronice.
3.3. Proiectare şi inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor
necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie.
Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a
modernizărilor/ reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
3.4. Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
 plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de
afaceri;
 plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau
administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).
 plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor
de achiziţii
3.5. Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
 asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în
cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
 plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi
conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi
instalaţii.
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază (finanțabile prin ajutor de stat regional):
4.1. Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/
extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii,
respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de
investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii
electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de
încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de
destinaţia obiectivului.
4.2. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) – se
cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum
şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor
tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente
necesare funcţionării acestora:
 Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru,
mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii
unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/
alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat
finanţare.
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în
categoria obiectelor de inventar.
4.3. Active necorporale – se cuprind:
 Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe
informatice, alte drepturi şi active similare
 Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a
produselor proprii ale solicitantului.
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Capitolul 5. Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional).
5.1. Organizare de şantier
 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier - Cheltuieli diverse şi neprevăzute.
Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente
proiectului (finanțabile prin ajutor de minimis) - sunt eligibile în conformitate cu
prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA.
Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.
Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor
de minimis) - sunt eligibile în limita a 5.000 lei fără TVA, trimestrial (aferente activitatilor ce
pot fi auditate in trimestrul respectiv).
Capitolul 8. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile prin
ajutor de minimis):
8.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor
8.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management
8.3. Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea la
târguri, misiuni comerciale, expoziții internaționale:
 taxa de participare,
 închirierea stand-ului,
 transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi.
 transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale.
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă (potrivit legislației naționale în domeniul fiscal)
aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

Finanţare nerambursabilă
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum
1 milion euro.
Contribuţia maximă a programului la cheltuielile eligibile finanţate prin ajutorul regional
Categoria IMM/

Nord Est

Sud
Est

Sud
Muntenia

Sud Vest
Oltenia

Vest

Nord Vest

Centru

Întreprinderi
mijlocii

60%

60%

60%

60%

45%

60%

60%

Întreprinderi mici
şi
microîntreprinderi

70%

70%

70%

70%

55%

70%

70%

Regiunea de
dezvoltare

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului
(acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a
cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.
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Un proiect trebuie să includă obligatoriu o investiție în active corporale, finanțabile
prin ajutor de stat regional. Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis
este opțională. Componenta de minimis nu poate depăși însă 20% din valoarea eligibilă
totală a proiectului.

Termen de depunere
Perioada de depunere a proiectelor este până pe 30.08.2017.
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