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POR - Axa 2 : Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Pioritate de investiții 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție
și dezvoltarea serviciilor
Obiectiv specific
Alocare financiară
AP 2.2

Depunere proiecte

Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri
în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate
26,26 mil. Euro pentru regiunea Nord Est, 22,29 mil. Euro pentru regiunea Sud Est,
23,61 mil. Euro pentru regiunea S Muntenia, 17,95 mil. Euro pentru regiunea SV Oltenia,
17,65 mil. Euro pentru regiunea Vest, 21,49 mil. Euro pentru regiunea Nord Vest,
20,73 mil. Euro pentru regiunea Centru
Data și ora deschiderii cererii de proiecte: iunie 2020

Valoarea finanțării nerambursabile poate fi între 2 mil. eur - 6 mil. eur

Ajutor financiar
nerambursabil

Solicitanți eligibili

Rata de finanţare nerambursabilă acordată nu poate depăşi, în cazul componentei de ajutor de
stat și în funcție de categoria IMM a solicitantului
Intreprinderi mici (cu 10 – 49 salariați):
▪ 55% pentru proiectele care se realizează în regiunea Vest;
▪ 70% pentru proiectele care se realizează în regiunile: NE, SE, SM, SVO, NV si Centru.
Întreprinderi mijlocii (cu 50 – 249 salariați):
▪ 45% pentru proiectele care se realizează în regiunea Vest;
▪ 60% pentru proiectele care se realizează în regiunile: NE, SE, SM, SVO, NV si Centru.
Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și
asistență tehnică este de 50%. În cazul proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest,
de către întreprinderii mijlocii, contribuția programului la cheltuielile cu proiectarea și
asistența tehnică, este de maximum 45%.
Societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria:
▪ Întreprinderi mici1 şi mijlocii care implementeaza proiectul in mediul urban2
▪ Întreprinderi mijlocii3 care implementeaza proiectul in mediul rural

Ajutor de stat regional pentru investiții:

Activități eligibile

Criterii de
eligibilitate

▪ Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii
▪ Dotarea cu active corporale, necorporale
Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții
inițiale:
▪ Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat
de investiție
▪ Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu
aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție
▪ Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție.
Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin
ajutor de stat.
▪ Societatea a fost infiintata cel tarziu la data de 31 ianuarie 2019
▪ Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2019
▪ Locul de implementare a proiectului este situat în: în mediul urban (inclusiv sate
aparținătoare de orașe) pentru intreprinderi mici si mijlocii / în mediul rural pentru
întreprinderile mijlocii.
▪ Domeniul de activitate în care se realizează investiţia se incadreaza in domeniile de activitate
eligibile (conform Anexa)
▪ O investiție poate viza două sau mai multe clase (coduri) CAEN, în condițiile în care acestea sunt
complementare, respectiv sunt aferente aceleiași activități/ aceluiași flux de producție.
▪ Domeniul de activitatea (codul CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie
autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului; in cazul
unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea
într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va
angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca

1

Intreprinderi mici = care au între 10 și 49 salariați
Inclusiv localităţile componente şi satele aparţinătoare oraşelor şi municipiilor
3
Întreprinderi mijlocii = care au între 50 și 249 salariați
2
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▪
▪

punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.
Societățile nu trebuie să fie întreprindere în dificultate (capitalurile proprii >0)
Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de
maximum 36 de luni

Categorii de cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional:
1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
▪ Amenajarea terenului - demolări, demontări, dezafectări, defrişări, etc.
▪ Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie și racordării la
reţelele de utilităţi.

3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Cheltuieli eligibile

▪ Studii de teren - studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice etc.
▪ Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
▪ Proiectare şi inginerie - elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi
autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi
acordurilor impuse prin CU, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de
amplasament, etc.), precum și cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
▪ Consultanţă:
• plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare/a planului de afaceri
• plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau
administrarea contractului de execuţie
• plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
▪ Asistenţă tehnică:
• asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor
• plata diriginţilor de şantier
Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru
proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectului.
Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru
proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

▪ construire/extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei
investiții inițiale propuse prin proiect.

▪ achizitionare utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari:
•
achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (echipamente tehnologice, utilaje, instalații
de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care
se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”,
Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi
instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de
protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”)
•
achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie,
precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie
▪ active necorporale:
• achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice etc.
• activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line

5. Alte cheltuieli

organizare de şantier
cheltuieli diverse şi neprevăzute - în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la
Cap. Construcţii şi instalaţii
Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de
modernizare.
▪ Cheltuieli cu achiziționarea de terenuri si/sau construcții
▪ Cheltuieli cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport
▪ Cheltuieli cu elaborarea SF, DALI, PT
▪ cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
▪ cheltuieli cu activitatea de audit financiar
▪ contributia in natura
▪
▪

Cheltuieli neeligibile
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