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Program de finanțare PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 (POR) 

Axă prioritară AP 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii” 

Sursa de finanțare Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

Prioritate de investiții PI 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

Apel de proiecte 2.2. – IMM 

Potențiali beneficiari 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau 

a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural. 

Tipuri de activități finanțate 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional (componentă obligatorie): 

o Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; 

o Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line; 

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis (max. 20% din valoarea eligibilă totală a investiției): 

o Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de 

management al calității, mediului sau sănătății; 

o Internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale etc). 

Valoarea eligibilă a 

proiectului 
Cuprinsă între 200.000,00 Euro și 1.000.000,00 Euro. 

Ratele de co-finanţare 

aplicabile pentru cheltuielile 

eligibile 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: 

o Întreprinderi mijlocii (Nord-Est; Sud-Est; Sud Muntenia; Sud-Vest Oltenia; Nord-Vest; Centru) – 60% din valoarea 

cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat. 

o Întreprinderi mijlocii (Vest) – 45% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat. 

o Întreprinderi mici și microîntreprinderi (Nord-Est; Sud-Est; Sud Muntenia; Sud-Vest Oltenia; Nord-Vest; Centru) – 

70% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat. 

o Întreprinderi mici și microîntreprinderi (Vest) – 55% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat. 

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis – 90% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate prin ajutorul de minimis, indiferent 

de categoria întreprinderi sau de regiunea de dezvoltare în care își desfășoară activitatea. 
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Criterii de eligibilitate 

 Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea 

suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din 

exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. 

 Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. 

 Investitiile sa facă parte din domeniile de activitate eligibile, conform Anexei 2 la Ghidul solicitantului. 

 Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN; 

 La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de 

investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea 

principală sau secundară a întreprinderii. 

 La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de 

investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate 

(clasa CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului 

OBS! În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou 

domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până 

la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată 

de investiție, la locul de implementare. 

 Locul de implementare a proiectului este situat în: 

o în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole 

o în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole. 

OBS! NU sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării și în regiunea de dezvoltare București-Ilfov. 

 Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și pe 

perioada de evaluare, selecție și contractare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul 

proiectului). 

 

OBS! Menționăm faptul că prezentarea a fost realizată pe baza documentelor publicate până în acest moment de Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Regional, prin urmare informațiile prezentate pot suferi modificări în următoarea perioadă. 


