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FINANȚĂRI NERAMBURSABILE
Acest material este dezvoltat și pus la dispoziție gratuit pentru IMM-urile participante în cadrul Programului
IMM în Online. Materialul cuprinde prezentarea informațiilor de bază despre finanțările nerambursabile
potențiale în 2020.

Parte din Programul de Continuitate Națională al DIGITAL NATION.

CONTEXT
Despre ce finanțări vorbim și în ce context?
Pandemia Covid-19 a a adus în lumină o mare parte din vulnerabilitățile sistemice ale României. Astăzi, mai mult ca
niciodată, economia are nevoie de sprijin, de infuzie de capital pentru a supraviețui și pentru a face față prezentului
context local, național și global. Astăzi, mai mult ca niciodată trebuie să conștientizăm puterea termenului
împreună, a colaborării și a sprijinului reciproc, în termeni reali.
În această perioadă, România se află în perioada de planificare a unui nou ciclu de programare pentru fondurile
europene care se vor implementa în perioada 2021-2027. De aceea, în 2020, vorbim despre utilizarea ultimelor
sume existente în bugetele de finanțare aprobate pentru ciclul 2014-2020, precum și lansarea unor programe
naționale de sprijin pentru IMM-uri, care momentan au fost publicate doar în termeni generali, fiind în lucru
ghidurile și normele de implementare pentru acestea.

Când se estimează lansarea finanțărilor?
Ne așteptăm ca ghidurile de finanțare, care să ne ofere toate detaliile tehnice, să fie publicate în lunile augustseptembrie, iar lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada septembrie – noiembrie.
De ce credem că aceasta este scenariul cel mai probabil?
➔ Pentru că până la data de 31.12.2020, pentru a ne încadra în bugetele anuale, toate proiectele trebuie depuse,
evaluate, aprobate, iar contractele de finanțare semnate. Există, însă, șansa obținerii unei prelungiri a acestui
termen, astfel încât lansarea și depunerea proiectelor se va putea extinde și în anul 2021.
Din experiența noastră, lansarea tuturor finanțărilor anunțate mai jos ar genera un efort operațional imens, pentru
care este nevoie de o capacitate administrativă deosebit de puternică. Așadar, este important să așteptăm
condițiile de finanțare oficiale, iar în cazul lansării unui număr mare de apeluri în același timp, să pornim la drum
cu o mare deschidere pentru schimbări bruște și informații care se vor clarifica pe parcurs. Iată, deci, calendarul
estimativ:
Aug-Sept. 2020

Sept – Nov. 2010

Noiembrie - decembrie

Publicarea ghidurilor
detaliate de finanțare

Lansarea depunerilor și perioada
efectivă,
estimată,
pentru
depunderea de proiecte

Perioada de evaluare a proiectelor
depuse: evaluare administrativă, evaluare
tehnico-financiară
și
demararea
procesului de contractare.

31
decembrie
2020
(cu
posibilitate de extindere)
Termen limită pentru semnarea
contractelor
de
finanțare
nerambursabilă.

În continuare, vă oferim informațiile de bază pentru finanțările care se vor lansa, informații publicate de autorități
până la acest moment. Vom reveni cu informații mai detaliate pentru fiecare în parte, acolo unde au fost publicate.
Pentru a ne apuca de pașii următori și a pregăti posibila ta finanțare, spune-ne despre nevoile tale postând în
platformă profilul IMMului tău împreună cu nevoia de finanțare și rămâi aproape de comunitatea IMM în Online!

Expert fonduri nerambursabile
email: medeea.petrovan@digitalnation.ro
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Tip de finanțare
(click pentru accesare directă pe titlul finanțării)

Microgranturi de sprijin pentru repornirea
întreprindeilor
Schema de capital de lucru pentru repornirea
activităților economice pentru IMM
Schema de granturi pentru investiții și pentru
reconversia economică pentru IMMuri
Schema de ajutor pentru activități de comerț și
servicii afectate de COVID19
Granturi pentru investiții în energie regenerabilă
pentru IMM-uri
Granturi pentru creșterea competitivității IMM
Grant pentru digitalizarea IMM (POC)
→ Ghid lansat în consultare!
Grant de finanțare pentru antreprenoriat rural

Valoarea finanțării Status
(euro)
finanțare
2.000 euro / IMM
Finanțarea a fost
anunțată, se așteaptă
ghidul / normele de
5.000 – 125.000
implementare
50.000-200.000
Maxim 30.000
Maxim 30.000
200.000 – 1 mil.
30.000 -100.000
40.000 – 100.000

30.000 -100.000

10.
11.

Grant de finanțare a programelor de educație
digitală a angajaților pentru companii
Startup TECH – fostul Startup Nation
Finanțare proof of concept – cercetare (POR)

12.

Finanțare majoră pentru IMM-uri (POR 2.2)

2 mil – 6 mil euro

42.000
Maxim 200.000

Ghid lansat în
consultare publică, se
așteaptă publicarea
ghidului final și
lansarea
Ghid lansat în
consultare publică, se
așteaptă publicarea
ghidului final și
lansarea

1. Microgranturi de sprijin pentru repornirea
întreprindeilor
Ce urmărește finanțatorul?
Finanțarea microîntreprinderilor aflate în dificultate ca urmare a crizei Covid-19. Finanțarea asigură capitalul de lucru
pentru categoriile de cheltuieli necesare relansării activității acestora.

Pentru cine se finanțează?
MM-uri cu asociat/administrator unic, fără contract de individual demuncă (IMM-uri fără salariați); PFA-uri care
desfășoară activități în domeniul artelor și spectacolului; PFA-uri cu activități îndomeniul sănătății, dacă au fost implicate
direct în transportul, echiparea, evaluarea,diagnosticarea și tratamentul pacienților di-agnosticați cu COVID-19.
Beneficiarii solicitanți trebuie să:
✓ Dețină o cifră de afaceri de minim 5000 euro în anul 2019;
✓ Să dețină activitate operațională de minim 1 an de la data depunerii cererii de finanțare;
✓ Nu au beneficiat de sprijin privind șomajul tehnic;
✓ Nu au obligații restante la bugetul de stat la data depunerii proiectului.

Cât se finanțează?
Microgrant de 2000 de euro / beneficiar. Bugetul total este estimat la 100 mil. Euro (deci 50.000 IMM-uri vor fi
sprijinite)
Finanțarea este 100%, nu se impune cofinanțare.

Ce se finanțează?
Cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restanțe față de furnizori, cheltuieli privind
chiria pe bază de contract legal, privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente, cheltuieli privind
echipamentele de protecție medicale – inclusiv materiale destinate protejării împotriva COVID-19, cheltuieli privind
achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activităților
economice.

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul de finanțare, care să ne ofere toate detaliile de procedură, să fie publicat în lunile aug-sept, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada sept.-noiembrie 2020.

2. Schema de capital de lucru pentru repornirea activităților
economice pentru IMM
Ce urmărește finanțatorul?
Asigurarea capitalului de lucru necesar reluării activității pentru IMM-urile afectate de criza coronavirusului din domenii
precum HORECA, turism, transport, organizare de evenimente.

Pentru cine se finanțează?
IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor din domeniile de activitate HORECA, turism, servicii din domeniul
transporturilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul Covid-19.
Pentru a beneficia de fonduri, IMM-ul trebuie:
✓ Să aibă activitatea oprită sau întreruptă și firma să înregistreze o diminuare a cifrei de afaceri cu minim 30% față
de perioada anterioară a anului precedent în una din lunile martie 2020 față de martie 2019, aprilie 2020 față
de aprilie 2019 sau mai 2020 față de mai 2019;
✓ Să înregistreze profit sau, după caz, beneficii în unul din ultimele două exerciții financiare;
✓ Să dispună de coparticipare de 15% din valoarea grantului acordat;
✓ Să facă parte din categoria IMM după verificarea statutului de întreprindere legală;
✓ Să nu aibă obligații restante la bugetul de stat.

Cât se finanțează?
Minim 5.000 de euro, maxim 125.000 euro, în funcție de cifra de afaceri realizată în 2019:

Atenție! Co-finanțarea este de 15 % din valoarea proiectului, care se adaugă la valoarea sprijinului financiar solicitat și
calculat în funcție de cifra de afaceri.

Ce se finanțează?
Cheltuieli cu stocuri de materie primă, materiale consumabile, mărfuri, achitarea datoriilor față de furnizori (inclusiv față
defurnizorii de utilități), alte datorii față de furnizorii din activitatea curentă, cheltuieli cuechipamente, utilaje, tehnologii,
dotări independente, datorii privind chiria, datorii privind achiziția de servicii și reparații, cu excepția consultanței,
cheltuieli cu echipamente deprotecție medicală, cheltuieli pentru achiziția de obiecte de inventar.

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul de finanțare, care să ne ofere toate detaliile de procedură, să fie publicat în lunile aug-sept, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada sept.-noiembrie 2020.

3. Schema de granturi pentru investiții și pentru reconversia
economică pentru IMMuri*
Ce urmărește finanțatorul?
Asigurarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în
economie.

Pentru cine se finanțează?
IMM-urile care activează în următoarele domenii: industria alimentară, industria auto, energie și eficiență energetică,
construcții și materiale de construcții, servicii de transport, servicii de reparații și întreținere, servicii de îngrijire și
întreținere corporală, confecții metalice/lemn, confecții textile / pielărie, industria farmaceutică și echipamente
medicale, servicii de educație (creșe, grădinițe), servicii de sănătate (cabinete medicale, echipamente medicale,
dispozitive medicale), industrii creative, construcții (achiziția de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, dotări
pentru organizarea de evenimente), tehnologia informației și inteligență artificială, nanotehnologii și tehnologii de vârf,
echipamente, utilaje și tehnologii de producție.
ȘI care, concomitent:
✓ Să dețină activitate operațională de minim 1 an;
✓ Să înregistreze profit din exploatare în unul din ultimele două exerciții financiare;
✓ Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a
proiectului
✓ Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu în primii 2 ani de
activitate după implementare
✓ Să dispună de coparticipare de 15% din valoarea grantului acordat (30% în București-Ilfov);
✓ Să facă parte din categoria IMM după verificarea statutului de întreprindere legală;
✓ Să nu aibă obligații restante la bugetul de stat.

Cât se finanțează?
Minim 50.000 de euro, maxim 200.000 euro ajutor nerambursabil, la care se adaugă o cofinanțare de minim 15% din
valoarea proiectului.

Ce se finanțează?
Cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente,
mobilier de birou și mobilier specific, cheltuieli cu achiziția de teren de maxim 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu
consultanța, și proiectarea, managementul de proiect, asistență tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare
și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind
accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile,
cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură
cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților de producție existente precum și pentru extinderea prestării de
servicii.

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul de finanțare, care să ne ofere toate detaliile de procedură, să fie publicat în lunile aug-sept, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada sept.-noiembrie 2020.

* Vom reveni cu un material mai detaliat pentru această finanțare.

4. Schema de ajutor pentru activități de comerț
și servicii afectate de COVID19
Ce urmărește finanțatorul?
Acordarea de ajutor nerambursabil operatorilor economici a căror activitatea fost afectată de pandemia Covid-19,
chiriași ai marilor centre comerciale, pentru finanțarea chiriilor pe perioada în care desfășurarea activității comerciale și
serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgență sau de alertă.

Pentru cine se finanțează?
IMM-urile cu activități de comerț și servicii afectate în perioada stării de urgență și alertă, chiriași ai marilor centre
comerciale.
Se estimează finanțarea unui număr de 2000 de comercianți la nivel național.

Cât se finanțează?
Maxim 30.000 euro ajutor nerambursabil. Co-finanțare de 0%.

Ce se finanțează?
Se finanțează plata chiriilor pe perioada în care desfășurarea activității comerciale și serviciilor prestate a fost afectată
de perioada stării de urgență sau de alertă.
Plata chiriei nu poate să depășească 3 luni de zile, fiind finanțată valoarea chiriei/ beneficiar / lună.

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul de finanțare, care să ne ofere toate detaliile de procedură, să fie publicat în lunile aug-sept, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada sept-noiembrie 2020.

5. Granturi pentru investiții în energie
regenerabilă pentru IMM-uri
Ce urmărește finanțatorul?
Acordarea de granturi pentru instalarea de panouri fotovoltaice, maxim 27KW, dar și pentru achiziționarea și montarea
stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule.

Pentru cine se finanțează?
IMM-urile cu activitate în industria hotelieră și în industria auto.

Cât se finanțează?
Maxim 30.000 euro ajutor nerambursabil. Cofinanțare de 0%.

Ce se finanțează?
Se finanțează instalarea de panouri fotovoltaice, maxim 27KW, dar și achiziționarea și montarea stațiilor de încărcare
electrice pentru autovehicule.

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul de finanțare, care să ne ofere toate detaliile de procedură, să fie publicat în lunile aug-sept, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada sept-noiembrie 2020.

6. Granturi pentru creșterea competitivității IMM
Ce urmărește finanțatorul?
Acordarea de granturi pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivitățiimuncii în IMM-uri
în sectoarele competitive identificate prin Strategia Națională pentru Competitivitate.

Pentru cine se finanțează?
IMM-uri în sectoarele competitive identificate prin Strategia Națională pentru Competitivitate, interesate de găsirea
unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității
desfășurate, în sensul creșterii pieței adresate (piața locală devine regională, națională sau internațională).

Cât se finanțează?
Între 200.000 și 1 mil. euro, cu o contribuție minimă de 10% din valoarea proiectului (contribuția proprie se aplică
investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis)

Ce se finanțează?
Se finanțează:
(1) Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție / prestare servicii,
(2) dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.
La acestea se mai adaugă investițiile finanțabile prin schema de minimis care includ: certificări / recertificări de
produse/servicii/procese, activități de internaționalizare (târguri, misiuni economice, expoziții internaționale).
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuiesă cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în activecorporale
(construire/extindere/dotare cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional.

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul de finanțare, care să ne ofere toate detaliile de procedură, să fie publicat în lunile aug-sept, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada sept-noiembrie 2020

7. Grant pentru digitalizarea IMM*
Ce urmărește finanțatorul?
Creșterea competitivității IMM-urilor din România prin:
a) dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) care
să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC
inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare,
precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere,
pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor IT inovative obținute;
b) acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și
mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii
competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC.

Pentru cine se finanțează?
IMM-uri active, centrate pe domeniul TIC, inclusiv consorții de IMMuri.

Cât se finanțează?
Între 30.000-100.000 euro / proiect.

Ce se finanțează?
Aactivități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC, precum și activități de digitalizare a
microîntreprinderilor, de tipul:
-Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente
-Activități aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe
server
-Activități de trecere a arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil;
-Activități aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
-Activități aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
-Activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS;
-Activități aferente amenajării centrului de date
-Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului
-Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale
-Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii
proiectului propus spre finanțare și managementul proiectului
-Activități aferente instruirii personalului
-Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării
proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente,
inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA etc.

Când se finanțează?
A fost publicat Planul Național pentru Digitalizarea IMM spre consultare, motiv pentru care ne așteptăm ca lansarea și
depunerea proiectelor să se facă în perioada sept-noiembrie 2020.

* Vom reveni cu un material mai detaliat pentru această finanțare.

8. Grant de finanțare pentru antreprenoriat rural
Ce urmărește finanțatorul?
Sprijinirea directă a activităților non-agricole, de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii
producători din desfășurarea activităților agricole individuale (exemple: activitățide obținere și comercializare a
produselorde panificație, activități de obținere și co-mercializare a produselor lactate, activități de ambalare și procesare
a produselor din fructe etc).

Pentru cine se finanțează?
IMM-uri din sectorul non-agricol, care își desfășoară activitatea în mediul rural.

Cât se finanțează?
-

Până la 40.000 euro pentru 2 locuri de muncă create prin investiție
Până la 100.000 euro pentru 5 locuri de muncă create prin investiție.

Ce se finanțează?
Se finanțează activitățile non-agricole, de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători
din desfășurarea activităților agricole individuale (exemple: activitățide obținere și comercializare a produselorde
panificație, activități de obținere și co-mercializare a produselor lactate, activități de ambalare și procesare a produselor
din fructe etc).

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul de finanțare, care să ne ofere toate detaliile de procedură, să fie publicat în lunile aug-sept, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada sept-noiembrie 2020

9. Grant de finanțare a programelor de educație digitală a
angajaților pentru companii
Ce urmărește finanțatorul?
Asigurarea de resurse pentru companiile mari și medii care investesc fonduri în procesul de educare a forței de muncă
pentru a utiliza echipamente industriale complexe (roboți, linii tehnologice automa-tizate etc.), dar și pentru companiile
mici șimedii care investesc fonduri în resursa umană pentru cunoștințe de bază în domeniul utilizării programelor
informatice specializate, dar și a celor generale;

Pentru cine se finanțează?
IMM-uri active.

Cât se finanțează?
Între 30.000-100.000 euro / proiect.

Ce se finanțează?
Se finanțează activitățile destinate educării forței de muncă pentru a utiliza echipamente industriale complexe (roboți,
linii tehnologice automatizate etc.), dar și activitățile companiilor mici și medii care investesc fonduri în resursa umană
pentru cunoștințe de bază în domeniul utilizării programelor informatice specializate, dar și a celor generale;

10. Startup TECH (fostul Startup Nation)

Ce urmărește finanțatorul?
Finanțarea startup-urilor inovative prin granturi cu o valoare estimată la 42.000 euro / proiect.

Pentru cine se finanțează?
Companii nou înființate, care demonstrează latura inovativă.

Cât se finanțează?
Până la 42.000 euro / proiect.

Ce se finanțează?
Se finanțează active corporale și necorporale (echipamente, dotări, licențe) și se așteaptă decizia referitoare la
posibilitatea de finanțare a costurilor operaționale de pe perioada implementării (de tipul salariilor, chiriilor etc)

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul de finanțare, care să ne ofere toate detaliile de procedură, să fie publicat în lunile aug-sept, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada sept-noiembrie 2020

11. Grant proof of concept
Ce urmărește finanțatorul?
Creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile
de specializare inteligentă, respectiv: Bioeconomie; Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate
(inclusiv industrii creative);
Energie, mediu şi schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii și materiale avansate;
Sănătate; Alte domenii identificate la nivel regional.

Pentru cine se finanțează?
Societățile comerciale sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi,
întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).
Obligația beneficiarului: să demonstreze că proiectul are în vedere realizarea unei cercetări inovative privind nivelul de
dezvoltare tehnologică, cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 și/sau TRL5:
- parcurs TRL 3 → TRL 4: se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un
model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în laborator (TRL 4) (se parcurge o etapă de dezvoltare);
- parcurs TRL 3 → TRL 5: se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un
model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scară redusă sau mărită, validată ca un ansamblu unitar cu reproducerea
prin similitudine a condițiilor reale de funcționare (TRL 5) (se parcurg două etape de dezvoltare).

Cât se finanțează?
Finanțarea este cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro, cu o cofinanțare din partea beneficiarului de minim 10%.

Ce se finanțează?
• Active corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje);
• Active necorporale: cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
alte drepturi şi active similare, strict necesare pentru pentru atingerea obiectivelor proiectului și dezvoltarea modelului
conceptual inovativ.
• Achiziția de servicii: audit, cheltuieli generale de administrație (utilități, transport, materiale), salarii/onorarii/venituri
asimilate salariilor pentru experti proprii ce fac parte din echipa de proiect conform metodologiei propuse (maxim 5
persoane si în limita a 20% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis), servicii de
asistenta si consultanta pentru realizarea modelului conceptual inovativ, cheltuieli privind inovarea de produs / proces,
cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line.

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul de finanțare, care să ne ofere toate detaliile de procedură, să fie publicat în lunile aug-sept, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă în perioada sept-noiembrie 2020

12. Finanțare majoră pentru IMMuri (POR 2.2.)
Cât se finanțează?
Finanțarea nerambursabilă acordată este de minim 2.000.000 euro și maxim 6.000.000 euro, cu un procent al
finanțării care variază între 45% și 70%, astfel:
Categorie IMM
Întreprinderi mici
(din mediul urban)
Întreprinderi mijlocii
(atât urban, cât și rural)

Regiuni
NE/ SE/ SudM/ SV/ Centru /NV

Regiunea Vest

70% finanțare nerambursabilă

55% finanțare nerambursabilă

60% finanțare nerambursabilă

45% finanțare nerambursabilă

Ce se finanțează?
Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru o investiție inițială care, în contextul prezentei finanțări, vizează o
investiție în active corporale și necorporale legată de unul dintre următoarele scopuri:
✓ Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii → construirea sau dotarea unui spațiu de producție
/ prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin prioiect;
✓ Extinderea capacității unei unități existente → în urma realizării investiției, firma își va crește volumul
producției pentru cel puțin unul dintre produsele realizate deja în unitate;
✓ Diversificarea producției unei unități existente → produse / servicii care nu au mai fost fabricate / prestate
anterior în unitate.
Prin această finanțare sunt eligibile:
✓
✓
✓

Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale
aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
Dotarea cu active corporale (și necorporale) a firmei: achiziționarea de echipamente tehnologie, utilaje,
mobilier, echipamente informatice, licențe – toate fiind active corporale de natura mijloacelor fixe;
Activități suport ale proiectului: consultanța în elaborarea proiectului de finanțare, consultanța în
implementarea proiectului de finanțare.

Pentru cine se finanțează?
✓
✓
✓
✓
✓

Firma să se încadreze în categoria IMM-urilor la nivel de grup (dacă este cazul) și să activeze în mediul urban
sau rural (investițiile în mediul rural sunt eligibile numai pentru întreprinderile medii); verificarea se va face
atât la momnetul evaluării, cât și la momentul semnării contractului de finanțare;
Firma să aibă minim 1 an fiscal încheiat;
Deținerea de profit din exploatare în anul 2019;
Deținerea unui număr mediu de salariați de minim 3 pentru anul 2019;
Solicitarea unei finanțări de minim 2 mil. Euro (sprijin nerambursabil, care reprezintă maxim 70% din total
proiect) și asigurarea procentelor minime de contribuție proprie + TVA neeligibil (recuperabil), aferent
investiției;

Când se finanțează?
Ne așteptăm ca ghidul final al finanțării, publicat după etapa de consultări publice să fie publicat în luna septembrie, iar
lansarea și depunerea proiectelor să se facă după această etapă.

PAȘII URMĂTORI
Identificăm împreună finanțarea potrivită pentru tine
pe baza informațiilor comunicare de tine în platforma
IMM în Online (profil IMM, nevoie de finanțare)

Verifricăm condițiile de încadrare a IMM-ului tău
la finanțare, odată cu publicarea ghidului final
pentru finanțarea de interes pentru tine

Te ajutăm să îți clarifici ideea de proiect și
categoriile de cheltuieli pentru care poți să
primești finanțare

Dacă te decizi să accesezi finanțarea, te
redirecționăm către unul din consultanții noștri
partenenri, care să te susțină în scrierea și
depunerea proiectului.

(!) Toate etapele expuse mai sus sunt GRATUITE și sunt parte a Programului IMM în Online. Odată cu redirecționarea
voastră către un consultant* partener al Programului, ține de voi discutarea și stabilirea modului de lucru. Pentru etapele
expuse mai sus, IMM în Online NU percepe niciun fel de fee / comision, iar întreaga comunicare cu consultanții implicați
în oferirea de consultanță gratuită se poate face strict prin platforma IMM în online (http://imm.digitalnation.ro/).
Așteptăm cu interes să ne scrieți despre voi și despre nevoile voastre de finanțare!
* Menționăm că acești consultanți sunt verificați atât în ceea ce privește experiența, cât și în ceea ce privește practicarea î n propria activitate a unor
tarife de lucru corecte, iar decizia dvs. de a lucra sau nu în colaborare cu ei vă aparține în totalitate.

Cu susținerea:

