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POS CCE – INTREPRINDERI MARI AXA 1
Noul apel de proiecte s-a lansat in data de 9 martie 2010 si este valabil pana in
data de 31 martie 2010.
Suma alocata pentru acest apel de proiecte este de 450 de milioane de lei si
este ultima sesiune de finantari pentru intrepridneri mari prin intermediul
acestei Axe.

GHID 2008

GHID 2010

Beneficiari eligibili
Intreprinderi mari = peste 250 de angajati si/sau au
cifra de afaceri de peste 50 milioane euro, active
totale de peste 43 milioane euro

Beneficiari eligibili
Intreprinderi mari = peste 250 de angajati si/sau au
cifra de afaceri de peste 50 milioane euro, active
totale de peste 43 milioane euro

Conditii de eligibilitate
Coduri CAEN
B- industria extractiva ( cu exceptia 051,
052,061,062,0721,0892,091,099)
C- industria prelucratoare ( cu exceptia 101-110, 120,
191,2051,206,241,242,243,2451,2452,254,2591,301,30
4,331,332)
E – distributia apei, salubritate, gestionarea
deseurilor, activitati de decontaminare ( cu exceptia
360, 370, 381, 382, 390)
F- constructii ( cu exceptia 4110, 4399)
- solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si
inregistreaza profit din exploatare/profit net in anul
anterior
- nu este in faliment, lichidare, judecator sindic
- nu are obligatii de plata nete ce depasesc 1/12 din
totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni la
bugetul de stat si obligatiile de plata nu depasesc 1/6
din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru la
bugetele locale

Conditii de eligibilitate
Coduri CAEN
B- industria extractiva ( cu exceptia 051,
052,061,062,0721,0892,091,099)
C- industria prelucratoare ( cu exceptia 101-110, 120,
191,2051,206,241,242,243,2451,2452,254,2591,301,30
4,331,332)
E – distributia apei, salubritate, gestionarea
deseurilor, activitati de decontaminare ( cu exceptia
360, 370, 381, 382, 390)
F- constructii ( cu exceptia 4110, 4399)
- solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si
inregistreaza profit din exploatare sau profit brut in
anul anterior ( conform bilant sau bilant consolidat)
- nu este in faliment, lichidare, judecator sindic
- nu are obligatii de plata nete ce depasesc 1/12 din
totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni la
bugetul de stat si obligatiile de plata nu depasesc 1/6
din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru la
bugetele locale pentru punctul de lucru in care se
implementeaza investitia, iar pentru investitiile
aferente CAEN F – Constructii pentru sediul social
- infrastructura si/sau terenul pe care se face
investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii cumulativ:
detinute
in
proprietate
sau
concesiune/inchiriere de catre solicitant
nu
fac
obiectul
niciunui
litigiu/revendicare
in cazul aprobarii proiectului, la
semnarea
contractului,
infrastructura
(
teren/cladiri) necesare implementarii proiectului

infrastructura si/sau terenul este in proprietatea
sau in concesiunea solicitantului, sunt libere de
sarcini
-
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pentru
lucrari
de
constructie/modernizare/extindere trebuie sa fie
libere de orice sarcini
exceptie
fac
proiectele
care
presupun doar achizitia de echipamente/utilaje, nu
este necesara obligativitatea ca terenul sau cladirea
unde se va implementa investitia sa fie libere de
sarcini ( cu conditia ca acestea sa nu faca parte din
cheltuielile eligibile)
In cazul proiectelor cu lucrari de constructie incluse
la cheltuieli eligibile este necesar ca:
solicitantul sa detina dreptul de
proproietate asupra terenului sau cladirii sau detine
alt act care ii confera dreptul de executie a
lucrarilor de constructii aferente proiectului
dovada dreptului de executie a
lucrarilor se face prin actul prin care se atesta
dreptul de proprietate – contract vanzarecumparare, de schimb, de donatie, certificat de
mostenitor,
act
de
restituire,
hotarare
judecatoreasca, contract de concesiune sau
inchiriere
concesiunea/inchirierea trebuie sa
acopere o perioada de minimum 10 ani de la data
semnarii contractului de finantare

Activitati eligibile

Activitati eligibile

crearea unei noi unitati de productie
extinderea unei unitati existente
diversificarea productiei, lansarea de noi produse
modernizarea intreprinderii – schimbarea procesului
de
productie,
modernizare
instalatii,
dotari
echipamente si instalatii inalt tehnologizate,
automatizarea procesului de fabricatie
NU Se accepta – achizitonarea de noi echipamente
pentru inlocuirea celor uzate, cu exceptia cazului in
care achizitia de noi echipamente duce la
completarea,
modernizarea
si
imbunatatirea
procesului tehnologic aferent liniei respective
NU se finanteaza achizitia de terenuri sau constructia
de cladiri fara achizitia de echipamente
NU se finanteaza proiecte care implica delocalizarea
unor activitati similare sau transferul unei capacitati
de productie intr-un alt stat membru UE
Vor fi finantate proiectele care solicita sprijin
financiar pentru o singura activitate identificata
printr-un singur cod CAEN. Exceptie – achiztionarea de
echipamente pentru un flux tehnologic complet
cotinand subansamble/elemente care pot corespunde

crearea unei noi unitati de productie
extinderea unei unitati existente
diversificarea productiei, lansarea de noi produse
modificarea fundamentala a procesului de productie –
modernizare instalatii in scopul cresterii eficientei si
randamentului
NU se finanteaza
amenajarea/modernizarea spatii adiacente
activitatilor – birouri, vestiare, spatii de depozitare,
cai de acces)
NU Se accepta – achizitonarea de noi echipamente
pentru inlocuirea celor uzate, cu exceptia cazului in
care achizitia de noi echipamente duce la
completarea,
modernizarea
si
imbunatatirea
procesului tehnologic aferent liniei respective
NU se finanteaza achizitia de terenuri sau constructia
de cladiri fara achizitia de echipamente
NU se finanteaza proiecte care implica delocalizarea
unor activitati similare sau transferul unei capacitati
de productie intr-un alt stat membru UE
Vor fi finantate proiectele care solicita sprijin
financiar pentru o singura activitate identificata
printr-un singur cod CAEN. Exceptie – achiztionarea de
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mai multor coduri CAEN. Toate codurile CAEN
implicate trebuie sa fie eligibile.

echipamente pentru un flux tehnologic complet
cotinand subansamble/elemente care pot corespunde
mai multor coduri CAEN. Toate codurile CAEN
implicate trebuie sa fie eligibile.

Cheltuieli eligibile
Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita
a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

Cheltuieli eligibile
Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita
a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)

Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente
construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului) precum:
Achiziţie clădiri, cu excepţia leasingului imobiliar
Construcţie şi modernizare clădiri,
inclusiv instalaţii aferente construcţiilor.

Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente
construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului) precum:
Achiziţie clădiri, cu excepţia leasing-ului
imobiliar
Construcţie şi modernizare clădiri,
inclusiv instalaţii aferente construcţiilor.

Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria
mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
(imobilizări corporale) precum:
Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu
excepţia leasing-ului financiar
Achiziţia – cu excepţia leasing-ului financiar –
de mijloace de transport
tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate
de ciclul de producţie (doar pentru
codurile CAEN F – Construcţii şi B – Industria extractivă
– produse neenergetice).

Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria
mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
(imobilizări corporale) precum:
Achiziţia de instalaţii şi echipamente cu excepţia leasing-ului financiar
Achiziţia – cu excepţia leasing-ului
financiar – de mijloace de transport
tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate
de ciclul de producţie (doar pentru
codurile CAEN F – Construcţii şi B – Industria extractivă
– produse neenergetice).

Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale –
cu excepţia leasing-ului financiar (maxim 50% din
totalul cheltuielilor eligibile) precum:
Aplicaţii informatice strict legate de
proiect
Brevete, licenţe şi know-how, soluţii
tehnice nebrevetate, incluzând software legat de
procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale
întreprinderii

Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale –
cu excepţia leasing-ului financiar (maxim 50% din
totalul cheltuielilor eligibile) precum:
Aplicaţii informatice strict legate de
proiect
Brevete, licenţe şi know-how, soluţii
tehnice nebrevetate, incluzând software legat de
procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale
întreprinderii

Ordin Ministrul economiei si Finantelor –
184/21.01.2008

Ordin Ministrul economiei si Finantelor –
184/21.01.2008- Modificat – 1704.24.09.2009

Valoarea maxima a finantarii acordate = 20 milioane
lei/proiect

Valoarea maxima a finantarii acordate = 20 milioane
lei/proiect

Durata proiectului: maximum 36 de luni

Durata proiectului: maximum 36 de luni

Finantare UE
40% din cheltuielile eligibile – Bucuresti Ilfov
50% din cheltuielile eligibile – restul regiunilor

Finantare UE
40% din cheltuielile eligibile – Bucuresti Ilfov
50% din cheltuielile eligibile – restul regiunilor
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Modificari punctaje:
Noul Ghid prevede acordarea de puncte suplimentare fara a preciza insa dimensiunea acestor punctaje daca
proiectul este insotit de urmatoarele acte:
- acord unic de mediu sau dovada depunerii Fisei Tehnice de mediu in vederea emiterii Acordului Unic de
mediu pentru proiectul prezentat
- documente ISO
- Avizul Natura 2000 sau negatie
- Autorizatie de construire
- ofertele echipamentelor prezentate in proiect
- certificate de origine ale bunurilor, declaratii ale producatorilor, brevete – pentru a demonstra ca
solutia tehnica pentru implementarea unei tehnologii sau achizitia de echipamente este de ultima
generatie aparuta in ultimii 2 ani.
Noul Ghid prevede acordarea de prefinantare de 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat.
Conditii:
- se acorda o singura data
- se acorda integral sau in transe
- se solicita scrisoare de garantie bancara
- se prezinta un contract de achizitie de servicii sau de bunuri sau de lucrari de orice valoare ( nu trebuie
sa fie egal cu valoarea prefinantarii, poate fi mai mic)
- prefinantarea poate fi utilizata pentru plata cheltuielilor eligibile si a TVA aferenta
- recuperarea prefinantarii se face progresiv prin aplicarea unui procent din valoarea fiecarei cereri de
rambursare
- prefinantarea se va recupera integral pana la ultima cerere de rambursare
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