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CONTEXT
ACTUAL

În contextul pandemiei în care ne
aflăm, atreprenorii afectați de această
criză, pot beneficia de susținere
financiară prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020. Programul
dă șansa atât Întreprinderilor Mici și
Mijlocii ,  cât și Persoanelor Fizice
Autorizate să acceseze granturi din
fonduri europene structurate pe trei
scheme de finanțare:
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2. GRANTURI PENTRU
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INVESTITII
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MĂSURA 1. 

MICROGRANTURI
Finanțare de 2000 euro pentru firmele fără angajați pentru asigurarea

capitalului de lucru și pentru categoriile de cheltuieli necesare relansării

activității firmelor aflate în dificultate ca urmare a crizei COVID-19.

Cine poate accesa finanțarea?

➤ Firmele SRL sau SRL-D – fără angajați – toate codurile CAEN eligibile;

➤ PFA-uri și ONG-urile cu activitate economică din domeniile prezentate

de anexa 1 OUG 130/2020;

➤ PFA-uri  sau Cabinete Medicale Individuale (CMI) cu activități

în domeniul sănătății, dacă au fost implicate direct în transportul,

echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților

diagnosticați cu COVID-19.

Condiții de acordare a finanțării

Pentru firme SRL sau SRL-D

➤ Fără angajați la 31.12.2019 (dovada se face prin situațiile financiare

depuse);

➤ Activitatea curentă (operațională) minim 1 an calendaristic de la data

depunerii cererii de finanțare;

➤ Să fi obținut o cifră de afaceri de cel puțin 5.000 euro în exercițiul

financiar precedent (la sfârșitul anului 2019).

Pentru PFA, ONG sau CMI

➤ Să desfășoare activitate economică pe unul din codurile CAEN

prezentate  OUG 

➤ Începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020.

Cheltuieli eligibile

➤Cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;

➤Datorii curente și restanțe față de furnizori, conform contractelor

încheiate;

➤Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

➤Cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității

curente;

➤Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală –inclusiv

materiale destinate protejării împotriva SARS-COV-2;

➤Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de

inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității

curente;

➤Cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări

independente necesare activității curente pentru reluarea activităților

economice.

➤Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul de stat.

Obligațiile beneficiarilor după primirea finanțării

➤ Să mențină activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la

primirea finanțării.

➤ Să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate în

termen de 90 de zile de la data la care finanțarea a fost transferată în

contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în

termenul de 90 zile sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori

necompletarea acestuia cu informațiile/documentele solicitate va

duce la recuperarea sprijinului financiar.

Valoarea finanțării: 2000 de euro, 100% nerambursabili

Contribuție proprie beneficiar: 0%

Număr estimat de beneficiari: 50.000

Selecție proiecte: Principiul primul venit primul servit
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CAPITAL DE LUCRU
Alocarea grantului pentru capital de lucru este destinat IMM-urilor a căror

activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror

activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență

și/sau pe perioada stării de alertă.

Cine poate accesa finanțarea?

 ➤ Pot aplica pentru această finanțare toate firmele (SRL, SRL-D) ce au

obținut Certificat de Situații de Urgență (CSU);

➤ Firma a înregistrat profit operațional din activitatea curentă

(activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani

(2018 sau 2019);

➤ Firma va menține sau va suplimenta numărul de salariați, față de data

depunerii cererii, pe o perioadă de minim 6 luni de la data acordării

grantului;

➤ Firma dispune de cofinanțarea proprie a proiectului de minim 15% din

valoarea grantului.

Coduri CAEN eligibile

Granturile pentru capital de lucru se acordă firmelor de tip IMM din
următoarele domenii de activitate conform Anexei 2 OUG 130/2020:
restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor,
agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum și al
organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de
răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin
ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de
alertă.

Cheltuieli eligibile

➤ Cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
➤ Datorii curente și restanțe față de furnizori inclusiv față de furnizorii de
utilități, conform contractelor încheiate;
➤ Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
➤ Cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente;
➤ Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală –inclusiv
materiale de dezinfecție pentru protecția răspândirii virusului SARS-COV-
2;
➤ Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de
inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității
curente;
➤ Cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări
independente necesare activității curente pentru reluarea activităților
economice;
➤ Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Obligațiile beneficiarilor după primirea finanțării

➤ Să mențină numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o
perioadă de minim 6 luni de la data acordării grantului.
➤ Să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate în termen
de 180 de zile de la data la care finanțarea a fost transferată în contul
bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul de
180 zile sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea
acestuia cu informațiile/documentele solicitate va duce la recuperearea
sprijinului financiar.

Valoarea finanțării: 2000 euro dacă cifra de afaceri este cuprinsă între

5.000- 13.500 euro sau 15% din cifra de afaceri dacă aceasta este mai mare

de 13.501 euro

Contribuție proprie beneficiar: 15% din valoarea grantului solicitat

Număr estimat de beneficiari: 60.000

Selecție proiecte: Principiul primul venit primul servit

Necesar 

 !Certificat situație de urgență

 !Profit operațional din exploatare 2018/2019
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INVESTITII

➤ extinderea capacităților de producție și servicii existente;

➤ realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente;

➤ realizarea de unități noi de prestare servicii;

➤ reabilitarea/modernizarea unităților de producție și servicii existente.

Pentru ce investiții se poate accesa finanțarea

 ➤ Pot aplica pentru această finanțare toate firmele (SRL, SRL-D) ce au

avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim 1 an;

➤ Firma a înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea

de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani (2018 sau

2019);

➤ Firma dispune de cofinanțarea proprie a proiectului asumată în planul

de afaceri. 

➤  Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;

➤  La punctaje egale departajarea se va face în funcție de:

1. procentul cofinanțării;

2. valoarea cifrei de afaceri;

3. ordinea înscrierii aplicației.

Cheltuieli eligibile

➤ cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor;
➤ achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje,
instalații,tehnologii, dotări independente;
➤ mobilier de birou și mobilier specific;
➤ achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
➤ cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect;
➤ asistența tehnică, dirigenția de șantier;
➤ cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor;
➤ cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind
accesibilitatea;
➤ cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe;
➤ cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate
intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de
produse, software necesar desfășurării activității; precum și orice alte
categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care
face obiectul contractului de finanțare.
➤ cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale,
medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de
urgență;

Beneficiarii de granturi pentru investiții din domeniul serviciilor de
transport pot utiliza finanțarea și pentru următoarelor categorii de
cheltuieli:

➤ cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor
depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care
urmează a se achiziționa;
➤ cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport
persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de
transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor
care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic
ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
➤ cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu
echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității
serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

 min. 35% pentru București și județul Ilfov- ( minim 45% pentru punctaj

maxim)

min. 15% pentru celelalte regiuni ale țării- (minim 35% pentru punctaj

maxim)

Valoarea finanțării: între 50.000 și 200.000 euro, nerambursabili

Contribuție proprie beneficiar:

Număr estimat de beneficiari: 30.000

Selecție proiecte: Conform punctajului din grila de selecție

Finanțare (granturi) pentru firme de tip IMM condiții

Obligațiile beneficiarilor după primirea finanțării
➤ Firma trebuie să își asume desfășurarea activității minim 3 ani după
implementarea proiectului;
➤Beneficiarul se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea
costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
➤ Firma va realiza minim 50% din valoarea veniturilor estimate în planul de
afaceri în primii 2 ani după implementarea proiectului, iar diferență în anul 3
după implementarea proiectului.


