Schema de ajutor de stat de minimis (HG
1164/2007) aparţinând Ministerului Finanţelor
Publice, finanţează dezvoltarea şi modernizarea
IMM-urilor existente. Bugetul acestui program
de finanţare provine din bugetul naţional şi este
destinat acelor operatori economici care doresc
să realizeze investiţii pentru dezvoltarea afacerii
proprii. Acest ajutor de stat îşi propune utilizarea resurselor locale, susţinerea meseriaşilor din
zonele rurale şi din micile localităţi, sprijinirea
întreprinderilor mici şi mijlocii care activează
aproape în orice domeniu de activitate.

ŞTIRI DE ULTIMĂ ORĂ:
Din informaţii oficiale pe care le puteţi viziona aici
și aici se poate spune că acest ajutor de stat se va
lansa din nou pe parcursul anului 2012. Alocarea
financiară acestei scheme de ajutor este stabilită
în Legea bugetului de stat pentru anul 2012 publicată in Monitorul Oficial din decembrie 2011.
Astfel, proiectul legislativ este în lucru în cadrul
Ministerului Finanţelor Publice a cărui site îl puteţi
viziona aici.
Data lansării acestui apel de proiect nu a fost
publicată şi anunţată nici în presa scrisă, nici în cea
electronică, de aceea orice informaţie cu privire
la aceste aspecte nu se bazează pe surse oficiale.
Pentru a preveni situaţiile neplăcute înainte de a

da credinţă unor astfel de informaţii, vă sfătuim să
verificaţi prima dată sursele oficiale.
Firma noastră are experienţă şi cunoştinţe întemeiate în elaborarea unor astfel de proiecte, şi întotdeauna garantăm forma cererii de finanţare. Pe
perioada 2009-2010 am câştigat proiecte în cadrul
programului de Minimis în valoare de peste 2,3
milioane de RON în diferite activităţi: construcţii,
producţie, prima prelucrare a produselor agricole,
panificaţie, prestări servicii, topografie, etc.

Alegeţi întotdeauna firmele de
consultanţă care au deja experienţă in
elaborarea, redactarea şi câştigarea
proiectelor unionale şi autohtone.
Până la lansarea apelului de Minimis, vă putem
recomanda, elabora şi alte proiecte de finanţare
în diferite domenii de activitate care ar putea
prezenta interes pentru afacerea dvs. În prezent
se pot cere finanţări pentru următoarele activităţi:
• Construcţii, producţie, achiziţie de utilaje pentru IMM-uri
• Sisteme informatice integrate
• Dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic
• Modernizarea exploataţiilor agricole
• Instalarea tinerilor fermieri
• Industrie alimentară

•
•
•
•
•

Crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi în mediul rural
Încurajarea activităţilor turistice în mediul rural
Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor
Ajutor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzători tineri
Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale (ISO)
Dacă cele de mai sus prezintă interes pentru Dvs., accesaţi site-ul nostru www.cepu.ro şi să ne lăsaţi
datele Dvs. de contact aici.
Verificarea eligibilităţii firmei de a participa la accesarea de fonduri este GRATUITĂ!
Informaţii gratuite referitoare la posibilităţile de finanţare!

PROFITĂ ACUM! DEZVOLTĂ-ŢI AFACEREA CU FONDURI EUROPENE!
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