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POS CCE – INTREPRINDERI MARI AXA 1
In cursul lunii martie 2011 se va lansa ultimul apel de proiecte pentru firmele mari care vor sa
obtina asistenta financiara nerambursabila prin intermediul acestei Axe. Ghidul aferent sesiunii din 2011
inca nu a fost publicat, de aceea va prezentam informatiile corespunzatoare ghidului aferent sesiunii din
2010.
Beneficiarii eligibili sunt intreprinderile mari, adica cele care au peste 250 de angajati si/sau
cifra de afaceri de peste 50 milioane euro, iar activele totale sunt in valoare de peste 43 milioane euro.
Conditii de eligibilitate:
-

Solicitantul depune proiectul pentru unul dintre urmatoarele coduri CAEN eligibile :
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, 2591,301,304,331,332)
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

-

infrastructura si/sau terenul este in proprietatea sau in concesiunea solicitantului si sunt libere de
sarcini
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Activitati eligibile


crearea unei noi unitati de productie



extinderea unei unitati existente



diversificarea productiei, lansarea de noi produse



modernizarea intrepridnerii – 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.

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 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 imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului financiar
(maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:
- Aplicaţii informatice strict legate de proiect
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- Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software
legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii
Valoarea maxima a finantarii acordate = 20 milioane lei/proiect
Durata proiectului: maximum 36 de luni
Finantare UE :
-

40% din cheltuielile eligibile – Bucuresti Ilfov

-

50% din cheltuielile eligibile – restul regiunilor
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