PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
2014 - 2020
 Sprijinirea microîntreprinderilor din mediul urban
 Sprijinirea IMM-urilor

Sprijinirea microîntreprinderilor din mediul urban
Linia de finanțare: Programul Operațional Regional 2.1. - Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatãrii economice a ideilor noi și prin
încurajarea creãrii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Beneficiari:
• microîntreprinderile care au fost înființate înainte de 01.01.2014.
• incubatoare și acceleratoarele de afaceri (în calitate de agenți economici) din mediul
urban și rural
Finanțare nerambursabilã: 100%
Contribuție proprie: Valoarea finanțãrii:
25.000 - 200.000 Euro/proiect (microîntreprinderi)
25.000 - 200.000 Euro/proiect (incubatoare de afaceri)
Cheltuieli eligibile
• Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu
montaj:
• Cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului
• Cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/modernizare a spaţiilor de
producţie/prestare de servicii
• Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului
• Cheltuieli pentru dotări
• Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
• Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare
• Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte
active corporale
• Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei
economii de energie
• Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
alte drepturi şi active
• Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a
produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
• Servicii de consultanță/asistență
• Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
• Cheltuieli aferente implemenării proiectului

Sprijinirea IMM-urilor

Linia de finantare: Programul Operațional Regional 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Benefiaciari:
• IMM-uri cu o vechime de minim 1 an, din mediul urban
• întreprinderi mijlocii non-agricole cu o vechime de minim 1 an, din mediul rural
Valoarea finanțării:
200.000 - 1.000.000 Euro
Cheltuieli eligibile
• Construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii
• Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, inclusiv
software-ul aferent
• Achiziţionarea de echipamente birotice
• Achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul, inclusiv software-ul afferent
• Activități de marketing; participare la târguri și expoziții international
• E-commerce: aplicaţii electronice, e-licitație, facturarea electronică, customer service,
aprovizionare electronică, magazin electronic etc.
• Realizare pagină web
• Implementare și certificare sisteme de management ISO
• Achiziţionarea de surse de energie regenerabile

