POR Vest 2021-2027
Investiții productive
Sprijinim IMM-urile care aduc plusvaloare!

Obiectivul de politică 1
O Europă mai competitivă și mai inteligentă

Prioritatea 1
O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și
întreprinderi dinamice

Obiectivul specific 1.3
Creșterea competitivității și productivității IMM-urilor

Alocare financiară
40,81 milioane euro

Tipologii de activități eligibile
Investiții în construcții industriale;
Dotare cu active corporale (ex. echipamente tehnologice, utilaje,
instalații de lucru, mobilier) și active necorporale (ex. brevete,
licențe, aplicații și programe informatice);
Internaționalizare, certificări;
Introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi.

Beneficiari eligibili
Microîntreprinderi (0-9 angajați) cu sediul social și locația de
implementare în Regiunea Vest, în mediul urban, în zonele urbane
funcționale sau în stațiunile turistice atestate ;
Întreprinderi mici și mijlocii non-agricole din mediu urban și rural.

Dată depunere proiecte
conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a se
publica în perioada următoare.

Valoare nerambursabilă proiect
Ajutor regional de stat: min. 200.000 euro - max. 1.000.000 euro
Ajutor de minimis: max. 200.000 euro

Pentru ajutor de stat - Contribuția maximă a programului la cheltuieli eligibile

Pentru ajutor de minimis - Contribuția maximă a
programului la cheltuieli eligibile

Indicatori

jud. CS și HD

90%

jud. AR și TM

75%

Întreprinderi care beneficiază de sprijin;
Locuri de muncă create;
IMM-uri cu o valoare adăugată mai mare per angajat – creștere față de anul anterior
începerii proiectului;
IMM-uri care introduc inovații în materie de produse sau procese.

Bine de știut
Prin POR Vest 2021-2027 se urmărește ca proiectele finanțate să conducă în mod direct
la creșterea productivității și a capacității de inovare, în acord cu îmbunătățirea
tehnologiilor și tranziția către industria 4.0, inclusiv crearea de locuri de muncă;
Solicitantul trebuie să dețină dreptul de a realiza investiția asupra imobilului, conform
legislației în vigoare;
Proiectul trebuie să constituie o „investiție inițială", respectiv: crearea unei unități noi,
extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producție unei unități;
Investiția nu trebuie să fi fost demarată înainte de depunerea proiectului;
În stațiunile turistice se urmărește dezvoltarea activităților recreative. Nu se finanțează
crearea/extinderea/modernizarea/dotarea capacităților de cazare;
Nu se finanțează proiectele care includ doar investiții în active necorporale, activități de
internaționalizare, certificări;
Locurile de muncă create trebuie să fie strict legate de activitatea sprijinită prin
investiție.

Provocări
Nivelul moderat de antreprenoriat - În Regiunea Vest se regăsesc 9%
din totalul IMM-urilor din România;
Densitate redusă a IMM-urilor - 26 IMM-uri/1.000 de locuitori, față de
media UE de 56 IMM-uri/1.000 de locuitori. În domeniile de
specializare inteligentă sunt 17,2 IMM-uri/1.000 de locuitori;
Nivelul scăzut de competitivitate și productivitate;
Contextul economic instabil.

Beneficii
Achiziția de noi echipamente și tehnologii reprezintă premisele
pentru creșterea capacităților de producție și îmbunătățirea
tehnologiilor întreprinderilor, dar și o oportunitate de a inova.

Știați că...
POR Vest 2021-2027 sprijină mediul privat printr-o abordare integrată
și strategică. Se finanțează competitivitatea, productivitatea și
digitalizarea

întreprinderilor,

operaționalizarea

clusterelor

de

inovare și a structurilor de sprijin pentru afaceri, dar și dezvoltarea
de competențe antreprenoriale, digitale, tehnice, creative, ecologice;
POR Vest 2021-2027 sprijină cu prioritate IMM-urile din domeniile de
specializare inteligentă ale Regiunii Vest pentru că acestea au cel mai
mare potențial de dezvoltare din regiune. Acestea sunt: agricultură și
industrie alimentară, eficiență energetică și construcții (clădiri
sustenabile), industria manufacturieră și prelucrătoare, industriile
culturale și creative, TIC și automotive, sănătate, turism și calitatea
vieții;
490 IMM-uri din Regiunea Vest au obținut fonduri europene în valoare
nerambursabilă de circa 140 milioane de euro pentru dezvoltarea
afacerilor prin POR 2014-2020 și au creat peste 1.700 locuri de
muncă.
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Acest material reprezintă o sinteză a tipologiei de finanțare conform versiunii de lucru 3 a POR Vest 2021- 2027 și va fi
actualizat pe măsură ce se modifică programul de finanțare. Pentru a verifica criteriile de eligibilitate, modalitatea de
depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia.

