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PROIECTE ÎN DERULARE:
POC 2014-2020, Acțiunea 1.2.1-Secțiunea C - Proiecte 
CDI pentru Spin-off-uri și Start-up-uri inovatoare

Obiectivul programului:
Stimularea inovării în întreprinderi inovatoare, care 
dezvoltă produse şi/sau procese noi sau substanțial 
îmbunătățite în scopul producției și comercializării.

Beneficiari  eligibili sunt întreprinderile nou-
înființate inovatoare:
• Start-up-uri inovatoare: 

întreprindere unică, înregistrează o vechime de 
maximum 3 ani în anul depunerii proiectului

• Spin-off-uri inovatoare: 
întreprinderi care urmează să se înființeze pe 
baza unui rezultat obținut în organizații de 
cercetare de drept public (instituție de C-D sau 
de învățământ superior).

Bugetul proiectului :
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: 
max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echiva-
lentul în lei a 200.000,00 Euro,  la data semnării 
contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani 
fiscali consecutivi.
Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea 
în sectorul transportului rutier, valoarea totală a 
asistenţei financiare nerambursabile este de max. 
420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei 
a 100.000 Euro, la data semnării contractului de 

finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecu-
tivi.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din 
valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectu-
lui. 10% din costurile eligibile ale proiectului va 
reprezenta contribuţia proprie.

Depunere proiectelor este continuă până la epuiza-
rea bugetului alocat

Aici consulta calendarul lansărilor pentru Cerce-
tare-Dezvoltare-Inovare.

ALTE PROGRAME CU FONDURI NERAMBURSABILE 
NAȚIONALE ȘI EUROPENE ANUNȚATE

PNDR: Mai multe Ghiduri au fost publicate spre 
consultare

Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
(AFIR) a publicat noi Ghiduri consultative pentru 
submăsurile de finanțare din cadrul PNDR ce 
urmează a fi lansate în sesiunea 2016.

Este vorba despre:
• Submăsura 4.1 - Investiți în exploatații agricole
• Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomi-

cole
• Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tiner-

ilor fermieri
• Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomi-

cole
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• Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
• Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de pro-

duse agricole”
• Schema de ajutor de stat GBER (aferent submăsurii 4.2) - Investiţii pentru procesarea si marketingul 

produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole
• Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
• Submasura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 

silvice – a) IRIGAȚII, b)infrastructură de ACCES
• Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
• Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
• Submăsurile 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din 

lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol
• Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
• Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Primele măsuri care se vor deschide sunt: 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și 6.3 ”Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici”. Acestea vor fi lansate la sfârșitul lunii martie, potrivit directorului gen-
eral al (AFIR), András Szakál.

De asemenea, directorul a ținut să precizeze că o parte din ghiduri au implementate simplificări, iar la 
celelalte, simplificările urmează să fie făcute.

S-a publicat noua variantă de lucru a Ghidului  pentru microîntreprinderi – POR 2.1.A

Astfel ne putem aștepta la lansarea acestui apel de proiect cât mai curând posibil.

Printre cele mai importante modificări aduse de noul ghid se numără:
• Un aplicant să înregistreze profit din exploatare pe ultimul an fiscal încheiat
• Pot accesa și companiile care nu au angajați pe ultimul an fiscal încheiat, numai în cazul în care au 

minim un angajat cu normă întreagă pe perioada nedeterminată la data depunerii proiectului;
• Nu sunt eligibile investițiile realizate în București – Ilfov și ITI Delta Dunării;
• Introducerea unei cofinanțări minime, de cel puțin 5% din partea solicitantului pentru obținerea unui 

punctaj mai mare – nu este obligatoriu, dar este recomandat!

Principalele condiții de accesare sunt:
• Aplicantul să fie societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în categoria micro-

intreprinderilor ( până la 9 angajați și 2.000.000 euro cifra de afaceri);
• Investiția realizată să fie pentru un domeniu de activitate eligibil conform codurilor CAEN publicate în 

Ghidului Solicitantului;
• Vechimea de funcționare să fie de minim 1 an fiscal integral (înființată cel mai târziu la 0101.2015) și 

făra activitate suspendată în 2015-2016.
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Cheltuieli eligibile:
• Construirea, modernizarea și extinderea spațiului de producție/ prestări servicii;
• Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente IT, 

birotică, inclusiv echipamente pentru obținerea unei economii de energie;
• Achiziții de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, 

precum și cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line;
• Servicii de consultanță/ asistență legate de proiect (între7% și 10% din valoarea eligibilă, în funcție de 

tipul proiectului).
 
Valoarea eligibilă a proiectului: între 25.000 euro – 200.000 euro.
Rata finanțării nerambursabile: 90% din valoarea eligibilă a proiectului, 10% contribuție proprie.

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea
accesului la finanţare - START  2016

Beneficiarii eligibili:
Microîntreprinderi, IMM-uri cu cel mult 2 ani vechime de la infiintare, care au capital social integral privat 
și care nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori şi nu 
au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/admin-
istratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul 
Programului în anii anteriori,  administratorul societăţii este cetăţean roman,  nu au datorii la stat si nu 
sunt in dificultate.

Rata maximă de cofinanţare:
Maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de
120.000 lei/beneficiar.

Finanţarea se acordă ulterior realizării investiţiilor, intr-o singură tranşă!

Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și
serviciilor de piață - COMERȚ 2016

Beneficiari eligibili:
Microîntreprinderi, IMM-uri (unice,autonome, legate sau partenere) cu cel putin 2 ani de la infiintare, fara 
datorii la stat,cu profit din exploatare, să nu fie ăn dificultate; codul CAEN pe care se solicita finantarea sa 
fie activ si autorizat cu cel putin 3 luni  înaintea depunerii proiectului de finanțare. Vezi atașament cu lista 
codurilor CAEN eligibile în cadrul acestui program.

Rata maximă de cofinanţare:
Maxim 90%, dar nu mai mult de 135.000 lei.

Finanţarea se acordă ulterior realizării investiţiilor, intr-o singură tranşă!

http://www.cepu.ro
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Programul național multianual de MICROINDUSTRIALIZARE - 2016

Obiectivul Programului îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite, 
creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM.

Beneficiarii eligibili:
Microîntreprinderi, IMM-uri (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până 
la 50 milioane euro),  firme INACTIVE și firme noi înființate din mediul urban și rural! au cel puţin 2 ani de 
la înregistrare la Registrul Comerţului, fără datorii la stat și nu sunt în dificultate.
• au capital social integral privat;
• au obținut profit din exploatare în anul 2015
• asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentu-

lui program decât cu o singură societate;
• solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul
• reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii 

alocaţiei financiare nerambursabile;
• angajează până la depunerea decontului minim 2 salariaţi pe perioadă de minim 3 ani şi cu un pro-

gram normal de 8 ore pe zi.

Rata maximă de cofinanţare:
Ajutorul financiar acordat este de maxim 250.000 de lei (circa 55.000 de euro), valoarea nerambursabilă 
nu poate depăși 90% din valoarea investiției. Investiția totală prin program trebuie să ajungă la cel puțin 
300.000 de lei fără TVA!

Finanţarea se acordă ulterior realizării investiţiilor, intr-o singură tranşă!

Programul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor în MEDIUL RURAL – 2016

Beneficiarii eligibili:
Microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) , intreprinderile individuale, IMM-urile, societăţile 
cooperative cu cel  mult 5 ani de la înființare, și care nu sunt în dificultate, si toate cu sediul în mediul 
rural şi activitatea (punctul de lucru) deasemenea în mediul rural;
• reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii 

alocaţiei financiare nerambursabile;
• angajează până la depunerea decontului minim 1 salariat pe perioadă de minim 3 ani şi cu un pro-

gram normal de 8 ore pe zi.

Rata maximă de cofinanţare:
Valoarea  alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligi-
bile efectuate (exclusiv TVA) şi  nu poate depăşi suma de 125.000 lei/beneficiar.
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INFORMAŢII UTILE
Se renunță la contractele de arendă pe 10 ani pentru beneficiarii PNDR

Beneficiarii fondurilor europene prin PNDR nu vor mai fi nevoiți să prezinte AFIR-ului contracte de 
arendă încheiate pe 10 ani, a anunțat ministrul Agriculturii, Achim Irimescu.

Precizarea a fost făcută după ce un fermier a remarcat că în varianta consultativă a Ghidurilor Solicitantu-
lui, publicate de curând, se regăsește din nou această prevedere.

Spusele ministrului au fost confirmate și de director general al AFIR, András Szakál: „Chiar dacă prevederea 
se află în prezent în ghidurile solicitantului, grupurile de lucru vor face modificările necesare. Se va renunța la 
contractele de arendă încheiate pe 10 ani”, a spus Andás Szakál.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 are alocată o finanțare europeană în 
valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adaugă și o cofinanțare din bugetul de stat de 1,34 mil-
iarde de euro, fondul total de investiții ajungând astfel la circa 9,5 miliarde de euro.

Credite de la UniCredit de peste un miliard de euro pentru fonduri europene

Volumul creditelor aprobate de către UniCredit Bank beneficiarilor de finanțări publice din fonduri ne-
rambursabile europene a depășit nivelul cumulat de un miliard de euro de la debutul acestei activități, 
în a doua jumătate a anului 2009, și până la finalul anului 2015.

Finalul anului 2015 a reprezentat termenul limită de implementare a proiectelor aferente perioadei de 
programare financiară 2007 – 2013.

Volumul creditelor este dat de valoarea facilităților destinate implementării proiectelor care au beneficiat 
de ajutor public nerambursabil în perioada de programare 2007-2013, precum și de facilitătile aprobate 
pentru emiterea de scrisori de confort.

Astfel, UniCredit Bank a aprobat cofinanțarea contribuției private pentru un număr de aproximativ 1.400 
de proiecte în cadrul tuturor programelor operaționale destinate mediului privat. Cea mai mare pondere 
a înregistrat-o sectorul industrial (Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Eco-
nomice), cu circa 40%, urmat de agricultură (Programul Național de Dezvoltare Rurală), cu 35%, și de 
proiectele din cadrul Programului Operațional Regional, cu 10%.

Creditele, care au ca sursă de rambursare sumele încasate de la autorități, au reprezentat aproximativ 
40% din volumul creditelor aprobate, înregistrând valori individuale cuprinse între 20 de mii și 20 de 
milioane de euro.
UniCredit anunță că și în perioada de programare financiară 2014 – 2020 va continua să sprijine compani-
ile beneficiare de finanțări nerambursabile.
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Pentru mai multe informații gratuite despre sursele de finanțare prezentate în acest Buletin Informativ, sau 
despre alte finanțări, contactați-ne aici.

Calendar orientativ al  lansărilor de proiecte pe 2015-2016

ADR Centru a publicat Catalogul orientativ al lansărilor de proiecte 2015-2016.
Puteți vizualiza calendarul aici: Calendar orientativ 2015-2016.

VĂ DORIM MULT SUCCES ÎN DEZVOLTAREA AFACERII DVS. CU AJUTORUL FONDURILOR UNIONALE ŞI NAŢIONALE!

Descarcă aplicaţia gratuită CEPU pe 
Smartphone-ul tău din AppStore, 

Google Play sau HTML5, cu ajutorul 
codurilor QR alăturate:

http://www.cepu.ro
http://cepu.ro/solicitati-consultanta-gratuita/
http://fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00017272/gsfl6_CSF%20Octombrie%202015.pdf
http://fonduri-structurale.ro/Document_Files/Stiri/00017272/ocqe0_Calendar%20lansari%20OCTOMBRIE%202015.pdf

