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DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE D 1.1 Investitii productive si pregatirea
pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM

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

I.3.3. OPERATIUNEA - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului

productive prin investitii tangibile si intangibile
Schema de finantare A1 - Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei
pentru intreprinderile mici si mijlocii

OBIECTIVE:
• valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de
tehnologii si echipamente noi, licente si know-how;
• inovarea proceselor de productie si a produselor;
• adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management (de
calitate, de mediu etc);
• accesul pe noi piete;
• promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea
• competitivitatii internationale.
Beneficiarii eligibili:
− sunt intreprinderi mici, adica au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala
neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data
31 decembrie 2008.
− sunt intreprinderi mijlocii, adica au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri
anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc
echivalentul in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2008.
− sunt infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea
cooperatiei.
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Activitati eligibile:
•
•
•
•

•
•

Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie);
Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau
servicii;
Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui
amplasament existent; (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt
tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de
noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea
deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile
mentionate anterior;
Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau
solutii tehnice nebrevetate;
Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate mai
sus.

ATENTIE!
Eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea
acelei activitati. In cadrul proiectelor pentru care se solicita finantare toate activitatile (codurile CAEN)
trebuie sa fie eligibile.
NU se finanteaza activitatea de constructie fara cea de achizitionare de echipamente, sau doar activitatea
de instruire a personalului operativ fara achizitionare de echipamente, dar se finanteaza proiectele care
implica numai achizitionarea de echipamente/tehnologii.
NU se finanteaza activitatea de achizitie de teren fara cea de constructie si fara cea de achizitionare de
echipamente.

Valoarea maxima a finantarii acordate din totalul costurilor eligibile este de:
a) pentru intreprinderile mici:
- 60% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov
- 70% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor
b) pentru intreprinderile mijlocii:
- 50% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov;
- 60% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile pentru consultanta si instruire acordata IMM prin
schema de minimis, este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanta
specifica si instruire specializata, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale
proiectului.

Alocarea fianciara pentru acest apel de proiecte este de 344 milioane lei
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