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Axa Prioritară 2
Prioritatea de investiții 2.1.
Microîntreprinderi	
  

www.adrvest.ro

Finantare nerambursabila / alocare financiara regionala
Alocare financiara
regionala 27,56 mil euro
44,01 %

AFN (mil. euro)
26,31 %

% AFN in alocare

11,97 %

12.13	
  
7.25	
  

0,80 %

3.3	
  
0.22	
  
Evaluare	
  CAE	
  
19 proiecte

Acceptat	
  CAE	
  
81 proiecte

Respins	
  CAE	
  

Retras	
  CAE	
  

46 proiecte

2 proiecte

Perioada în care pot fi depuse proiectele

•

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare:
27.07.2016, ora 12:00

•

Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare:
27.04.2017, ora 12:00
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Eligibilitatea solicitantului
Societăți
(legea 31/1990)

Microîntreprinderi
(Legea 346/2004)

Societăți cooperative
(legea 1/2005)

Investiția trebuie să vizeze o singură clasă CAEN eligibila
Locul de implementare a proiectului - mediul urban
• Activitate corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral
• Profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii CF
• Fara activitate suspendată temporar oricând în anul curent
depunerii CF și în anul fiscal anterior
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Eligibilitatea solicitantului
a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin
1, în anul fiscal anterior depunerii CF
SAU	
  

b) Solicitantul are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă
nedeterminată, la data depunerii CF

Dacă a) este îndeplinit, atunci b) nu se aplică
Dacă a) nu este îndeplinit, atunci trebuie să îndeplinească b)
Numărul mediu de salariați SAU numărul de angajați cu normă întreagă
pe perioadă nedeterminată nu se vor reduce în niciuna din etapele:
- evaluare, selecție, contractare
- monitorizare (implementare și 3 ani de la finalizarea implementării
proiectului)
www.adrvest.ro

Drepturi asupra imobilului
Pentru investiții care includ lucrări de construcție care se supun
autorizării:
ü proprietate privată
ü concesiune
ü superficie
Pentru investiții care includ exclusiv servicii/ dotări și lucrări de
construcție care nu se supun autorizării:
ü proprietate privată
ü concesiune
ü superficie
ü uzufruct
ü împrumut de folosință (comodat)
ü închiriere/ locațiune
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Capacitatea financiara a solicitantului
• minimum 10% din valoarea eligibilă
• cheltuielile neeligibile
• Valoarea eligibilă a proiectului: minim 25.000 Euro
• Finanțare nerambursabilă solicitată: maxim 200.000 Euro
• Nu exista valoare maxima
•

Finantarea nerambursabila solicitata - maximum 90% din valoarea
eligibilă

•

Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibila - minimum 10%
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Activități eligibile
• construire/ extindere/ modernizare spații de producție/ prestare
servicii, inclusiv a utilităților generale aferente
• achiziționare echipamente tehnologice, utilaje, instalații de
lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura
mijloacelor fixe
• achiziționare de instalații/echipamente specifice în scopul
obținerii unei economii de energie și sisteme care utilizează
surse regenerabile/alternative de energie (max 15% din valoarea
eligibilă)
• brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice etc.
• instrumente de comercializare on-line cu scopul crearii unui
magazin virtual (e-shop)
www.adrvest.ro

Eligibilitatea proiectului

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate:
• pe toată perioada de valabilitate a contractului de
finanțare
• pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și
contractare
Excepție - până la încheierea contractului de finanțare:
încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor
valoarea minimă eligibilă
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Nu se finanțează:

Cheltuieli eligibile

• proiectele care includ doar instalații/echipamente
specifice în scopul obținerii de economii de energie,
instrumente de comercializare on-line
• investițiile care constau exclusiv în realizarea de lucrări
de construcție care nu se supun autorizării
• proiectele care includ investiții demarate (execuția
lucrărilor de construcții începute/ o comandă fermă de
bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare.
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Vă mulțumesc!
Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5
300054, Timișoara, România
Tel/Fax: +40 256 491 981

E-mail: office@adrvest.ro
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