1. Programul Operational Regional – linia de finantare 2.1 A. Sesiunea de depunere a
proiectelor mai ramane deschisa pana pe 27 aprilie 2017, ora 16.00.
Fiecare proiect poate primi intre 25.000 de euro si 200.000 de euro finantare.
Intensitatea acestui program este de maximum 90%, ceea ce inseamna ca firma
solicitanta trebuie sa contribuie cu cel putin 10% din valoarea proiectului.
Se permite o singura locatie de implementare a proiectului, care trebuie să fie in
mediul urban (toate orasele / municipiile + satele apartinatoare de acestea). Satele
apartinatoare de comune NU sunt eligibile ca si locatii de implementare, indiferent de
proximitatea lor de anumite orase
Condiții de acordare:


Obligatoriu sa fi inregistrat profit din exploatare



Nu sunt eligibile firmele care au avut activitatea suspendata temporar oricand in
perioada 2015-2016.



Angajati: are inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1 in anul 2016
SAU are cel putin 1 salariat cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, la data
depunerii cererii de finantare (daca nu aveti momentan angajati puteti angaja pana
la data depunerii)

Domenii de activitate: se finanteaza sectorul productiv si cel al serviciilor
Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:


Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii



Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare
on-line.

Linie închisă pentru 2017

2. Microintreprinderi, firme mici si mijlocii. Programul Operational Regional, linia de
finantare 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si
dezvoltarea serviciilor.
Programul este valabil în perioada 23/02/2017 ora 12:00 – 23/08/2017 ora 12:00.
Fiecare proiect poate primi intre 200.000 euro si 1 milion euro.
Societațile vor trebui sa asigure din resurse proprii cel putin 30% – 55% din investitia
Condiții de acordare:
 Vechime: infiintate cel tarziu la 5 ianuarie 2015
 Marimea / incadrarea intreprinderii: sunt microintreprinderi (numai cei care au un
numar mediu de minim 3 angajati in anul 2015 si 2016), intreprinderi mici sau mijlocii
 Obligatoriu sa fi inregistrat profit din exploatare in 2016
Se permite o singura locatie de implementare a proiectului, care trebuie sa fie:
 in cazul microintreprinderilor si intreprinderilor mici:in mediul urban (toate orasele /
municipiile + satele apartinatoare de acestea). Satele apartinatoare de comune NU

sunt eligibile ca si locatii de implementare, indiferent de proximitatea lor de anumite
orase.


in cazul intreprinderilor mijlocii: poate fi atat urban cat si rural


Proiectele se pot realiza in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei cu
exceptia:


Regiunea Bucuresti-Ilfov



Municipiul Tulcea si orasele: Babadag, Isaccea, Macin si Sulina  care vor
beneficia de proiecte speciale destinate dezvoltarii Deltei Dunarii
Lista domeniilor de activitate eligibile:



industria prelucratoare



lucrari de finisare - tamplarie si dulgherie



turism: activitati recreationale si cazare



informatii si comunicatii



sanatate privata (clinici, spitale private)



alte servicii

Cheltuieli eligibile :


Lucrari de constructii: construire / modernizare / extindere hale de productie +
cladiri pentru prestari servicii



Achizitionare mijloace fixe corporale: echipamente tehnologice; instalatii de
masurare; mobilier)



Instalatii / echipamente pentru eficienta energetica + surse regenerabile



Active necorporale:sisteme
amortizabile



Atentie! In cazul echipamentelor si dotarilor sunt eligibile numai mijloacele fixe
(pret unitar de peste 2.500 RON fara TVA).



Standardizare: certificare produse / sisteme de management ISO (9001, 14001,
22000, 18001, 27001, 50001, 13485, 20000, SA8000)



Internationalizare: participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni
economice



Consultanta, proiectare

informatice,

software,

licente,

brevete

-

3. Schema de ajutor de stat, HG 937/2017 valoare finantarii fiind intre 1 mil euro - 5
mil euro
Nu a fost publicata data lansării
Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea
serviciilor.

Fiecare proiect poate primi intre 1 milion – 5 milioane euro.
Intensitatea ajutorului
intreprinderi mici

-60% intreprinderi mijlocii-70%; microintreprinderi și

Condiții de acordare:
 Sunt întreprinderi mici și mijlocii
 Au capital social integral privat
 Au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
 Nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru
sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; ;
 Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,
închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiţilor inițiale, costurile fără T.V.A. aferente
realizării, respectiv achiziţionării, de active corporale şi/sau necorporale, precum şi
cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei inițiale, în scopul realizării
unor obiective de investiții, după cum urmează:
a) Construcţii pentru desfășurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea - valoarea
maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor nu poate
depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie
desfășurată;
Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru
b) achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv echipamente
tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, aparate și instalatii de masurare, control
și reglare, utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat, mobilier, aparatura birotica, sisteme
de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale
c) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
alte drepturi şi active similare

4. PNDR Submasura 6.4 – „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati
neagricole”.
Data lansari: Mai – Octombrie 2017
Se acorda sprijin nerambursabil de pana la 200.000 de euro pe 3 ani fiscali, pentru
dezvoltarea unor afaceri non-agricole in mediul rural. Sprijinul public nerambursabila
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este intre 70%- 90%
Se acorda 90% pentru activități de productie, (fabricarea produselor textile,
imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton, fabricarea produselor
chimice, farmaceutice, activitati de productie a produselor lemnoase, industrie metalurgica,
fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, fabricare produse electrice,
electronice etc.), servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism

Pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor
activitati neagricole, activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati
traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului,
pielii etc.), activitati turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement
si alimentatie publica)
Se acorda 70% pentru servicii, inclusiv constructii, reconstructii si / sau
modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (medicale, sociale,
sanitar – veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, consultanta, contabilitate,
juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, servicii tehnice,
administrative etc.)
Cheltuieli eligibile:
Prin intermediul sub-masurii, se deconteaza urmatoarele categorii de cheltuieli:
 Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor
 Achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing, de noi utilaje, instalatii si
echipamente noi
 Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de
brevete, licente, drepturi de autor, marci.
Linie închisă 2017

5. PNDR Submasura 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” sunt de 150.000.000 euro
valoare sprijin pana la 2 mil euro
Data lansari: Mai – Octombrie 2017
Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este pentru cresterea
competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in
raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in
special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii
activelor fixe.
Intensitatea sprijinului va fi intre 50% - 90% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va
depasi:
• pentru proiectele care prevad achizitii simple:
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
• pentru proiectele care prevad constructii-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele
mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic,
respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
• pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Tipuri de proiecte:
Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor din cadrul fermei,
destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei
si racordarea fermei la
utilitati
Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi
Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, in cadrul unui lant
scurt de
aprovizionare
Cheltuieli privind infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte plantatii
perene
Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci si semiremorci specializate
Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de
brevete, licente, drepturi de autor, marci.

6. Programul pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii,
program care incurajeaza dezvoltarea spiritului antreprenorial - Start-up Nation Romania- statul va acorda ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 lei echivalentul a
44.000 euro, pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui
numar maxim estimat de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii
Data lansare: Lansat

Întreprinderile nou infiintate vor trebui sa angajeze minimum 2 salariati cu contract de
munca pe durata nedeterminata si sa-i mentina in activitate cel putin 3 ani.
Cine va putea lua banii de la stat
Conform OUG, firmele beneficiare ale Programului "Start-up Nation - Romania"ar urma sa
fie intreprinderile mici si mijlocii (IMM) infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta, in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 pentru stimularea infiintarii
si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri
Conditii
 sunt intreprinderi mici si mijlocii
 au capital social integral privat;
 sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si au sediul social/punct de lucru si
isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

 codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul schemei de ajutor de
minimis si autorizat la momentul depunerii cererii de finantare
 nu au datorii la bugetul general consolidat al statului si la bugetele locale, atat pentru
sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,
inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis
sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executata si creanta integral recuperata, cu penalitatile aferente
 firmele beneficiare va trebui sa angajeze, cu contract de munca pe durata
nedeterminata si cu norma intreaga minim 2 salariati la momentul depunerii cererii de
decont si sa-i mentina in activitate cel putin 3 ani incepand cu anul urmator platii
ajutorului de minimis asociatii;
 actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentei scheme
decat cu o singura societate.

Ce isi vor putea cumpara firmele beneficiare cu banii de la stat

 Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul
aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia
jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor
muzicale;
 Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare
electronice cu/ fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G,
conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare,
exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost,
solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele
tertilor sau contra cost. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de
minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de
minimis, desfasoara si activitati de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau
contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de
transport rutier de marfuri, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o
distinctie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei
nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
 Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si
servicii - francize, etichetare ecologica, licente-, software pentru comertul on-line,
software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

 Echipamente IT tehnica de calcul - tip PC, format din: unitate centrala, server,
monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente
necesare desfasurarii activitatii. Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din
fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu
componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru;
 Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si
comert - cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari
servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate-. Activele din cadrul
acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune
la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;
 Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica
si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii
Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
 Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor
sau serviciilor promovate -inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting-, pentru
operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data
depunerii cererii de eliberare a ajutorului financiar nerambusabil, in limita maxima a
10.000 lei;
 Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de
energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de
desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
 Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale pentru asociatul/ administratorul
societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de
educatie antreprenoriala in limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire
eligibili in cadrul Programului "Start-up Nation - Romania" pot fi numai organizatii
furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind
calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;
 Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul
Programului "Start-up Nation - Romania" si implementarea proiectului - nu mai mult
de 8.000 lei fara TVA. Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea
Contractului de finantare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul
Programului "Start-up Nation - Romania" pot fi numai organizatii furnizoare de
consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre
activitatile incluse in cod CAEN clasa 70 (Activitati ale directiilor, birourilor
administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in
management).

7 PNDR Submasura 6.2„Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone
rurale”.

Status: lansare noiembrie 2017
SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii
diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in
sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile,
crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

OBIECTIVELE submasurii 6.2:

• Crearea de noi activitati neagricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau
membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural;
• Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si
intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de
munca in spatiul rural;
• Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale;

BENEFICIARII care depun proiecte de investitii pot primi 50.000 euro/ proiect sau 70.000
euro/ proiect in cazul in care Planul de Afaceri prevede activitati de productie, servicii
medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.
• Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica
activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
• Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii sprijinului;
• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare
sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul
depunerii proiectului(start-ups).

Investitiile eligibile in cadrul acestei submasuri pot asigura infiintarea si dezvoltarea de
microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale.
Activitatea acestora presupune multe tipuri de investitii (fabricarea produselor textile si a
incaltamintei, prelucrarea lemnului, productia si furnizarea de energie electrica, activitati de

servicii informatice, activitati de creatie si interpretare artistica, activitati de design
specializat etc).
Sprijinul public nerambursabil aferent submasurii 6.2 este de 100%.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
• va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului
de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare.
• va fi in valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitarveterinare si de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati;

