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1. Informații specifice apelului
de proiecte

Informații specifice apelului de proiecte

• Alocare apel Regiunea Vest: 13,85 mil. euro (FEDR + BS)
10 iulie 2017

• Apel competitiv, cu termen limită depunere
Ø Proiectele respinse în etapa de verificare CAE pot fi
redepuse
Ø Nu pot fi redepuse proiecte respinse în cadrul ETF
(punctaj < 50 puncte)

• Perioadă depunere: 05.02.2018 (ora 12:00) – 07.05.2018 (ora
12:00)
• Depunere MySMIS http://www.fonduri–ue.ro/mysmis
• Finanțare nerambursabilă min 200.000 euro – max 7.000.000
euro
• Legea incubatoarelor nr. 102/2016

Informații specifice apelului de proiecte
Indicatori proiect
10 iulie 2017

Rata de supraviețuire a firmelor incubate la 3 ani de la finalizarea
investiției (componentei finanțabile prin ajutor de stat regional) – număr
firme active la 3 ani de la finalizarea acestei componente, din cele atrase
în incubator în primii 2 ani de la finalizarea componentei raportat la
număr total firme atrase în incubator în primii 2 ani de la finalizarea
componentei finanțabile prin ajutor de stat regional.
Gradul de ocupare a incubatorului la 2 ani de la finalizarea proiectului
•

Suprafața ocupată/utilizată de rezidenți – firme incubate, raportată
la capacitatea totală a incubatorului

•

Se exclud spațiile administrative și/sau ocupate de administratorul
incubatorului)

2. Condiții eligibilitate solicitant

Condiții eligibilitate solicitant
1. Categorie solicitant
10 iulie 2017

• Fondator al incubatorului de afaceri
ü UAT mediul urban /rural
ü Instituție/consorțiu de instituții de învățământ superior
acreditate (Universități, Institute, Academii de studii)
ü Institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare
ü Camere de comerţ
ü Societate sau societate cooperativă
ü Asociații și fundații
ü Patronate sau sindicate
• Parteneriat între fondatori

Condiții eligibilitate solicitant
2. Capacitate financiară
10 iulie 2017

La depunerea cerereii de finanțare - capacitatea financiară este
asumată prin Declarația de eligibilitate și Declarația de angajament
În etapa precontractuală - dovada capacității financiare - Hotărârea
Consilului Local/ Județean, extras de cont bancar, dovada unei linii/
contract de credit emise de bancă/instituţie financiar bancară

Important!
Dovada capacității financiare trebuie să acopere:
• Contribuţia proprie la valoare eligibilă proiect
• Cheltuieli neeligibile, mai puțin TVA aferentă

Condiții eligibilitate solicitant

3. Solicitantul și reprezentatul legal nu se încadrează în situațiile
de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate. Condiția
se aplică și partenerului dacă este cazul.
4. Locul de implementare a proiectului – mediul urban sau rural
5. Drepturi asupra imobilului (acoperă inclusiv 3/5 ani după data
plății finale)
• Drept de proprietate
• Drept de superficie
• Drept de concesiune

Condiții eligibilitate solicitant

Proiectele care implică execuția de lucări de construcții
10 iulie 2017

Imobilul (teren și/sau clădiri) loc de implementare a proiectului:
• liber de sarcini sau interdicţii (inclusiv ipotecă)
• nu face obiectul unor litigii
• nu face obiectul revendicărilor

Ulterior contractării este
permisă ipotecarea bunurilor
mobile/imobile în condițiile
prevederilor contractului de
finanțare

Condiții eligibilitate solicitant

10 iulie 2017

6. Solicitantul a selectat administratorul incubatorului de afaceri, până
la data depunerii cererii de finanţare.
Entitatea solicitantă (individual) sau oricare din membrii parteneriatului
pot avea și calitatea de administrator al incubatorului de afaceri.
Administrator incubator – obligații principale conform prevederi Legea
incubatoarelor
• Servicii necesare funcţionare incubator de afaceri
• Activităţi de promovare și atragere de rezidenţi
• Elaborare plan de dezvoltare incubator
• Elaborare regulament funcţionare incubator de afaceri
• Monitorizare întreprinderi incubate şi pe cele aflate în faza de
postincubare
• Elaborare raport de activitate anual

3. Condiții eligibilitate proiect și
activități

Condiții eligibilitate proiect și activități

10 iulie 2017

1. Incubatorul de afaceri este sectorial – toate firmele incubate
activează în unul din următoarele sectoare economice:
• Turism și ecoturism

• Sănătate

• Textile și pielărie (și
încălțăminte)

• Energie și management de
mediu

• Lemn și mobilă

• Bioeconomie (agricultură,
silvicultură, pescuit și
acvacultură),
biofarmaceutică și
biotehnologii

• Industrii creative
• Industria auto și
componente
• Tehnologia informațiilor și
comunicațiilor

• Construcții
• Cercetare – dezvoltare

Condiții eligibilitate proiect și activități
2. Activități eligibile
A. Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional
Investiții în active corporale (componentă obligatorie)
•

Construire incubator, inclusiv utilități generale

•

Reabilitare/reconversie imobil existent neutilizat și dotare cu active
corporale, necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri
ü Imobil neutilizat - nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent
depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici
anteriori depunerii cererii de finanțare

•

Achiziție mijloace fixe corporale: echipamente tehnologice, utilaje, instalații
de lucru, echipamente informatice, birotică

•

Achiziție instalații/echipamente specifice pentru economii de energie,
sisteme ce utilizează surse regenerabile de energie

Condiții eligibilitate proiect și activități

10 iulie 2017

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale,
programe informatice, alte drepturi şi active similare.
Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a
serviciilor/ produselor rezidenților
Pentru solicitanți întreprinderi mari - cost active necorporale –
maxim 50% din costuri totale eligibile

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar
dacă constituie o investiție inițială - crearea unei unități noi –
incubator de afaceri sectorial.

Condiții eligibilitate proiect și activități

10 iulie 2017

B. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis (componentă opțională) achiziţia de servicii suport de afaceri şi capital, altele decât cele oferite
de administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor:
• Servicii de contabilitate, juridice şi financiare
• Servicii de marketing și mentorat, coaching direct
• Servicii suport de afaceri şi capital
• Servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului
de afaceri
• Networking (exemplu: cu alți antreprenori și clienți)
• Stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului
Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de
minimis este de maxim 50% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Condiții eligibilitate proiect și activități

10 iulie 2017

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul:
• Investiții în active necorporale
• Lucrări de construcție care nu se supun autorizării
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis
Proiectul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu investiții în active
corporale finanțabile prin ajutor de stat regional.
Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (a fost
începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o
comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de
finanțare.

Condiții eligibilitate proiect și activități

10 iulie 2017

3. 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 realizate asupra aceleiaşi
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de
fonduri publice din alte surse de finanţare.
4. Valoare finanțare nerambursabilă solicitată min. 200.000 euro – max.
7.000.000 euro
5. Perioada de implementare a activităților proiectului este de
maximum 48 luni dupa semnare contract finanțare și nu depășește
data de 31.12.2023.
6. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de
şanse, de gen și nediscriminarea

Condiții eligibilitate proiect și activități

10 iulie 2017

7. Contribuţia programului și a solicitantului
Contribuții la cheltuieli
eligibile /
Tip întreprinderi

Ajutor de stat regional
Program

Solicitant

Întreprinderi mari

35%

65%

Întreprinderi mijlocii

45%

55%

Întreprinderi mici și
microîntreprinderi

55%

45%

Ajutor de minimis
Program

Solicitant

90%

10%

ü Încadrare IMM - Legea 346/2004
ü Întreprindere mare - cel puțin 25% din capitalul social ori din
drepturile de vot controlate, direct sau indirect, de către entitate/
entități de drept public
ü Exemple: UAT, Parteneriat UAT și alte entitățI

4. Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile
Subcategorie

Cheltuieli pentru
investiția de bază

Active necorporale
Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale
sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile
totale eligibile ale investiției inițiale.

10 iulie 2017

Categorie

Cheltuieli cu auditul
achiziționat de beneficiar Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru
pentru proiect
proiect - în limita maximă a 5000 lei trimestrial
Cheltuieli de informare, Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care
comunicare și publicitate rezultă din obligațiile beneficiarului - în limita a maxim
5.000 lei fara TVA
Cheltuieli diverse și
Cheltuieli diverse și neprevăzute - în limita a 10% din
neprevăzute
valoarea eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 4.
”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1.
”Construcţii şi instalaţii”
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă (potrivit legislației naționale în domeniul
fiscal) aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

5. Anexe obligatorii la depunerea cererii de
finanțare și în etapa de precontractare

Anexe obligatorii la depunerea cerererii de finanțare

10 iulie 2017

1.
2.

Act de identificare reprezentant legal solicitant/partener
Mandat special/ împuternicire specială semnarea (digitală) a anumitor
documente din cererea de finanțare

3. Acord de parteneriat
4. Certificat constatator și Furnizare informații extinse ONRC
5. Declarații în nume propriu reprezentant legal solicitant/membrii
parteneriat (Modele standard Ghid specific)
•

Declarație privind eligibilitatea TVA

•

Declarație eligibilitate

•

Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (pentru
UAT nu se completează această declarație)
Declarație de angajament

•

6. Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și
(daca este cazul) de aprobare a acordului de parteneriat

Anexe obligatorii la depunerea cerererii de finanțare

10 iulie 2017

7. Documente privind dreptul de proprietate/ superficie/ concesiune
al solicitantului asupra locului de implementare
8. Documente cadastrale şi înregistrare imobile în registre
a) Extras CF și încheiere
b) Tabel centralizator nr. cadastrale, obiective de investiție - model
orientativ Anexa 10.6 la Ghidul general
c) Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care
se propune a se realiza investiţia
d) Certificat de urbanism
9. Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor
10. Deviz general
11. Planul de afaceri, inclusiv Macheta – Proiecții financiare.

Anexe obligatorii la depunerea cerererii de finanțare
12. Contract de administrare incubator de afaceri - între solicitant
10 iulie 2017

şi administrator incubatorului de afaceri, plus anexele.
13. Dovada experienței profesionale a administratorului (CV
organizațional, CV-ul echipei, alte documente care să ateste
experienţa în managementul afacerilor).

Anexe obligatorii la contractarea cerererii de finanțare

10 iulie 2017

1. Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și
încheierea, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii
2. Declarațiile în nume propriu reprezentant legal solicitant/membrii
parteneriat actualizate
3. Certificat constatator și Furnizare informații extinse, nu mai vechi
de 30 de zile calendaristice
4. Certificat de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la
bugetul local și bugetul de stat
5. Certificat de cazier fiscal
6. Declaraţie reprezentant legal privind modificările pe parcursul
procesului de evaluare şi selecţie
7. Dovada capacității financiare
8. Hotărâre de aprobare a proiectului conform ultimei forme a
bugetului
9. Orice alt document actualizat, dacă au intervenit modificări

6. Completarea cererii de
finanțare în MySMIS

Completarea cererii de finanțare în MySMIS

10 iulie 2017

• Cererile de finanțare se depun prin aplicația electonică My
SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/
mysmis

	
  

Completarea cererii de finanțare în MySMIS

10 iulie 2017

• Se vor citi cu atenție Anexa la Ghidul specific Instrucțiuni de
completare în MySMIS și Manualul de utilizare MySMIS2014
Front Office http://adrvest.ro/mysmis2014/
• Dimensiune fișier max. 50 MB

Certificarea aplicaţiei, precum şi declaraţiile în nume
propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanţare vor fi
semnate numai de către reprezentantul legal al
solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată
în conformitate cu prevederile legale în vigoare
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Mulțumesc pentru atenție!
www.adrvest.ro
Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5
300054, Timișoara, România
Tel/Fax: +40 256 491 981
E-mail: office@adrvest.ro / helpdesk@adrvest.ro
www.adrvest.ro

Curabitur blandit est
tempus porttitor
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