
A Pénzügyi Minisztérium DE MINIMIS állami tá-
mogatása (1164/2007-es Kormányhatározat), a 
meglévő kis- és középvállalkozások (KKV) fejlesz-
tését és modernizálását támogatja. Ennek a finan-
szírozási programnak a költségvetése az állami 
költségvetésből származik és azoknak a gazdasá-
gi szereplőknek szól akik a saját vállalkozásuk fej-
lesztésére befektetéseket kívánnak végezni. Ezen 
állami támogatás olyan helyi források felhaszná-
lását, a vidéki és kis településeken levő  mester-
emberek, kis- és középvállalkozások támogatását 
tűzi ki céljául, amelyek számos tevékenységi terü-
leten működnek.
 
LEgfrISSEbb hírEk:

Az itt és itt megnézhető  hivatalos információk-
ból megállapítható, hogy ez az állami támogatás 
2012-es év során valószinüleg újból megnyitásra 
kerül. Ezen támogatási terv pénzügyi keretét a 
2012-es évi költségvetési törvény határozza meg, 
amely 2011 decemberében jelent meg a Hivatalos 
Közlönyben. Ezáltal a törvénytervezet munka alatt 
áll a Pénzügyminisztériumnál.

Ezen pályázati felhívás indításának napja sem 
az írott  sem az elektronikus sajtóban nem je-
lent meg és nem lett kihirdetve, ezért bármi-
lyen, erre vonatkozó információ nem hivatalos 
forrásból származik, nincs valós alapja. A kelle-

metlen helyzetek elkerülése végett mielőtt ezen 
információknak hitelt adna, javasoljuk előtte 
ellenőrizze le a hivatalos forrásokat. 

A cégünknek tapasztalata és alapos ismeretei 
vannak ilyen típusú pályázatok kidolgozásában, 
megírásában és mindig garantáljuk a finanszírozá-
si kérés formai, alaki befogadását. A 2009-2010-es 
időszakban több mint 2,3 millió RON értékben  
nyertünk pályázatokat a de Minimis program 
keretén belül különböző tevékenységekre: épít-
kezés, gyártás, mezőgazdasági termékek első fel-
dolgozása, pékség, szolgáltatások, földméréstan 
stb. 
 
 Mindig azokat a tanácsadó, pá-
lyázatíró cégeket válassza amelyeknek 
tapasztalata van az uniós és belföldi pá-
lyázatok kidolgozását, elkészítését és 
megnyerését illetően.
  
A de Minimis felhívás közzétételéig, egyéb fi-
nanszírozási pályázatokat, lehetőségeket is 
ajánlhatunk és kidolgozhatunk különböző 
tevékenységi területeken amelyek érdekesnek bi-
zonyulhatnak az Ön vállalkozására vonatkozóan. 
Jelenleg a következő tevékenységekre lehet fi-
nanszírozásokat kérni:
 
•	 építkezések, termelés, gépek beszerzése a kis- 

http://www.mfinante.ro/acasa.html?method=detalii&id=999563496
http://www.gov.ro/declara-ii-sus-inute-de-primul-ministru-emil-boc-la-inceputul-edin-ei-de-guvern__l1a115811.html
http://www.mfinante.ro/acasa.html?method=inceput&pagina=acasa


és középvállalkozások számára
•	 integrált informatikai rendszerek 
•	 elektronikus kereskedelmi rendszerek fejlesztése
•	 mezőgazdasági kitermelés modernizálása
•	 élelmiszeripar
•	 vidéki kisvállalkozások létrehozása és fejlesztése
•	 vidéki turisztikai tevékenységek bátorítása, segítése
•	 kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadáshoz támogatás
•	 fiatal vállalkozók által kisvállalkozások létrehozásának és fejlesztésének stimulálására nyújtott támo-

gatás
•	 nemzetközi szabványok bevezetésére nyújtott támogatás (ISO) 

Ha a fentiek felkeltették az érdeklődését, látogassa meg weboldalunkat a www.cepu.ro -t
és adja meg az adatait itt.

 
A cég pályázóképességének leellenőrzése INgYENES!

Ingyenes információk a finanszírozási lehetőségekre vonatkozóan!
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