
 

 

 

 

MATERIAL INFORMATIV POR 2.2   
Ajutor nerambursabil de până la 1.000.0000 euro pentru IMM-uri – Regiunile Nord Est și Vest 

 

• Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 24.12.2019, 12:00:00 

• Data și ora închiderii cererii de proiecte: 24.03.2020, 12:00:00 

• Sunt eligibile doar investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Nord Est și Vest 

I. SOLICITANTI ELIGIBILI/ ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI 

1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMMurilor din 
mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. 

2. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și 
a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. 

3. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii 
cererii de finanțare 

4. Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile 
privind ajutorul de stat regional aplicabile si ale schemei de minimis. 

5. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în 
Declarația de eligibilitate. 

II. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

1. Locul de implementare a proiectului este situat: 

• în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri. 

• în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii. 
2. Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt 

enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific 

3. Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. 
4. Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de 

maximum 36 luni și nu depășește data de 31.12.2023. 

5. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la momentul depunerii cererii de 
finanțare pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la finalizarea proiectului: 

• Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de 
proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie. 

• Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun 
autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, 
dreptul de uzufruct, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de 
închiriere/locațiune. 

6. (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun sau nu 
autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi 
(construcţie/ extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură 
şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. 

III. VALOAREA PROIECTULUI SI A AJUTORULUI NERAMBURSABIL 

Alocarea bugetară a apelului de proiecte 2019 este de 68 mil. Euro, din care pe regiuni: 

Regiune de dezvoltare Nord Est Vest 

Mil.euro 31,4 36,6 

 



 

 

 

 

 

Valoarea ajutorului nerambursabil a proiectului va fi de minimum 200.000 euro - maximum 
1.000.000 euro. 

Ajutorul de stat regional se acordă in limita intensităţilor (procentelor) maxime aplicabile categoriei 
IMM şi regiunii in care se implementează proiectul, conform tabelului de mai jos: 

Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare Nord Est Vest 

Întreprinderi mijlocii 60% 45% 

Întreprinderi mici şi microîntreprinderi 70% 55% 

 

Ajutorul de minimis este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor 
de minimis (componenta de minimis). 

IV. ACTIVITĂȚI/ INVESTITII ELIGIBILE 

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active 
corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spații de 
producție/servicii). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale și a 
investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis. 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: 

• Investiții în active corporale 
o lucrări de construire și extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a 

utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, 
agent termic, energie electrică, PSI); 

o achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 
echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în 
Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii 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 protectie a 
valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin 
reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte. 

o achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de 
energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru 
eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. 

• Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte 
drepturi şi active similare, instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor 
proprii. 
Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale, ori lucrări de 
modernizare. 

 

Investiții finanțabile prin schema de minimis (valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile 
prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției): 

o Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de 
certificare acreditat. 

o Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 
14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 



 

 

 

 

45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru 
dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale 
(SA 8000), simple sau integrate. 

o Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în 
afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). 

 
 

V. CHELTUIELI ELIGIBILE 

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis) 

3.1. Studii de teren - se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează 
obiectivul de investiţie. 
3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii  
3.3 Comisioane, cote, taxe 
3.4 Proiectare şi inginerie 
3.5. Consultanţă  
3.6. Asistenţă tehnică  

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. Constructii si instalatii 

4.2. Dotari (utilaje utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari): 

• Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 
echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe 

• Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei 
economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de 
energie. 

4.3. Active necorporale – se cuprind:brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, 
alte drepturi şi active similar, instrumente de comercializare on-line. 

Capitolul 5. Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 

5.2. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător 
prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile 
cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”. 

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului 
(finanțabile prin ajutor de minimis) - sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA. Cheltuielile cu 
activități de marketing și promovare nu sunt eligibile. 

Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (finanțabile prin ajutor de minimis) - 
sunt eligibile în limita a 5000 lei fără TVA, trimestrial. 

Capitolul 8. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (finanțabile prin ajutor de 
minimis) 

8.1. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor 

8.2. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management 



 

 

 

 

8.3. Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel 
internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant: taxa 
de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru 
maximum 2 delegaţi, transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale. 

 

VI. DURATA PROIECT 

Perioada de implementare a activităților este de maximum 36 de luni nu depășește data de 
31.12.2023. 

 

VII. MENTIUNI IMPORTANTE 

1. Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.  
2. Perioada de implementare poate fi extinsă, dar nu mai târziu de 31.12.2023. 
3. Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor 

de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de 
finanțare. 

4. Nu sunt eligibile proiectele care conțin doar investiții (activități) finanțabile prin ajutor de 
minimis. 

5. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria 
obiectelor de inventar. 
 

VIII. GRILA DE EVALUARE  

Toate cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de 
evaluare, urmând a fi contractate cele care au obținut cel puțin 80 de puncte (pragul de calitate) și 
care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.  
 
Cererile de finanțare depuse în luna 3 vor parcurge etapele de evaluare. Proiectele care au obținut 
cel puțin 70 de puncte (noul prag de calitate) atât din tranșele anterioare (din cele menținute în 
competiție) cât și din tranșa curentă, vor fi contractate dacă se încadrează în alocarea financiară 
rămasă disponibilă. 
 
Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse. 
 

 

     Întocmit, 

Gabriel Uram, Șef Birou Dezvoltare Cluster 

http://www.agrocluster.ro/

