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DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE D1.1. - Investitii productive şi pregatirea
pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE D1.1. - Investitii productive şi pregatirea pentru
competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM se incadreaza in Axa 1 – Un sistem de
productie inovativ şi ecoeficient

Operatiunea b) – Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

OPERATIUNI:
a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile şi intangibile
b) Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
c) Sprijin pentru accesul pe noi piete şi internationalizare

Beneficiarii eligibili sunt:
1. sunt microintreprinderi, adica au pâna la 9 salariati şi realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin
active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008
sau
2. sunt intreprinderi mici, adica au intre 10 şi 49 de salariati şi realizeaza o cifra de afaceri anuala neta
sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie
2008
sau
3. sunt intreprinderi mijlocii, adica au intre 50 şi 249 de salariati şi realizeaza o cifra de afaceri anuala
neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depaşesc echivalentul
in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008
şi
4. sunt infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
şi completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi functionarea cooperatiei
5. Solicitantul işi desfaşoara activitatea in România şi are inscrise in certificatul constatator
codul/codurile CAEN aferent/aferente activitatii pe care doreşte s-o promoveze prin proiect pentru care
solicita finantare nerambursabila (codul CAEN pentru care solicita finantare nu este obligatoriu sa fie
codul CAEN principal inscris in certificatul constatator).

Activitati eligibile:
- Infiintarea, modernizarea şi acreditarea laboratoare de incercari şi etalonari;
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- Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor şi/sau
serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management
integrat calitate/mediu;
- Etichetarea ecologica;
- Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Alocare financiara:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru microintreprinderi şi intreprinderile mici;
- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru intreprinderile mijlocii.
Valoare proiect:
Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil ce se poate acorda in cadrul acestei scheme de
finantare este de 860.000 lei, in conditiile respectarii prevederilor referitoare la ajutorul de minimis
(echivalentul a 200.000 Euro).

Punctaj minim necesar = 15 pct
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