2.2.2 - Sprijinirea utilizării
TIC pentru dezvoltarea
afacerilor, în special a
cadrului de derulare a
comerțului electronic
2022

Programul Național de digitalizare
a IMM-urilor finanţat din
Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020

APEL DE ACHIZITII ICT
min.

30.000 €

AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

max.

100.000 €

AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL
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Fişa apelului POC 2.2.2 pentru IMM-uri
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

30.000 €

min.
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

100.000 €

max.
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

INTENSITATE FINANŢARE

90% din valoarea eligibilă a proiectului,
ajutor de minimis.

LOCAŢIE PROIECT
În toate regiunile României, inclusiv inclusiv
Bucureşti-Ilfov.

TIP DE ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
• Hardware TIC, soluţii software personalizate
afacerii; aplicaţii software/licenţe necesare
nepersonalizate, baze de date, arhive
electronice; website, domeniu, găzduire pe
server, soluţii de comerţ electronic; soluţii de
securitate cibernetică; servicii cloud şi SaaS;
semnătură electronică; consultanţă tehnică IT.

CONDIŢII ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE SOLICITANT:
• Tipul beneficiarului: Microîntreprindere sau IMM ce nu poate să aibă autorizate următoarele coduri CAEN (şi nici să fi avut de la înfiinţare până în prezent): 2611, 2612,
2620, 2630, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 7211, 7219 . De asemenea are sediul social şi implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care
se depune proiectul.
• A desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii
de finanţare. O întreprindere care depune aplicaţia de finanţare în cursul anului 2021 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2020 (prima zi lucrătoare din
anul 2020) şi să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019. Pentru firmele care au fost înfiinţate în 2020 se va lua în considerare profitul din exploatare la 31
decembrie 2020.
• Nu înregistrează obligaţii bugetare nete, conform legii;
• Nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;
• Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din
alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanţare;
• Nu intră în categoria „întreprindere aflată în dificultate“;
• Nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei
proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
• Nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene;
• Nu desfășoară (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a planului de afaceri) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei
codurilor CAEN excluse de la finanțare, de la finalul indrumarului)
• Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare
la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
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Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare
011 Cultivarea plantelor nepermanente
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
014 Creșterea animalelor
015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe
vânătorii
031 Pescuitul
032 Acvacultura
051 Extracția cărbunelui superior
052 Extracția cărbunelui inferior
101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
105 Fabricarea produselor lactate
106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
110 Fabricarea băuturilor
120 Fabricarea produselor din tutun
131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte
materiale vegetale împletite
191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2051 Fabricarea explozivilor
206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oțelului
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
254 Fabricarea armamentului și muniției
301 Construcția de nave și bărci
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor
comestibile
641 Intermediere monetară
642 Activități ale holdingurilor
643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și
fonduri de pensii
651 Activități de asigurări
652 Activități de reasigurare
653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de
asigurări sociale)
920 Activități de jocuri de noroc și pariuri
981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului
propriu
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
a)

cheltuieli aferente achiziţionării de hardware TIC şi a altor dispozitive şi echipamente aferente, inclusiv cheltuieli
de instalare, configurare, punere în funcţiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt
excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate
prin proiect;

b)

cheltuieli aferente realizării reţelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;

c)

cheltuieli aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării şi/sau adaptării aplicaţiilor software/licenţelor necesare
implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri
de date existente, inclusiv soluţiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

d)

cheltuieli aferente achiziţionării unui website de prezentare a companiei– maxim 10.000 lei, inclusiv achiziţia de
domeniu şi găzduirea pe server cheltuieli aferente achiziţionării/închirierii unui nume de domeniu nou;

e)

cheltuieli aferente achiziţionării/închirierii soluţiei de semnătură electronică;

f)

cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

g)

cheltuieli aferente achiziţionării de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi;

h)

cheltuieli aferente achiziţionării soluţiilor din domeniul tehnologiei informaţiei pentru comerţul electronic;

i)

cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a Service;

j)

cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu
excepţia pachetelor de reseller;
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
i)

cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru
software/găzduire/reţele;

j)

cheltuieli aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii
proiectului propus spre finanţare şi/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare
implementării proiectului - nu depășește 10% din valoarea maximă eligibilă, aferentă aplicației de proiect, cu
condiția încadrării în suma aferentă de minimis la care are dreptul solicitantul.

k)

cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi a personalului care va
asigura mentenanţa;

l)

activităţi de achiziţie a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naţionale, şi
tehnică, din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare şi obiectivele Programului
operaţional Competitivitate;

m) servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.
Pentru aplicaţiile de proiecte care includ tipurile de cheltuieli prevăzute la alin. (2) lit. d)-f), j) şi k), beneficiarii ajutorului
de minimis se obligă să păstreze din resurse proprii aceste cheltuieli pe toată perioada de sustenabilitate a proiectului.

Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile, exceptând categoriile de cheltuieli j) si m) nu pot depăşi 50% din media cifrei de
afaceri aferentă ultimelor 3 exerciţii financiare încheiate. Pentru întreprinderile care au două sau un singur exerciţiu
financiar încheiat, procentul de 50% se va aplica corespunzător mediei ultimelor două exerciţii financiare încheiate,
respectiv ultimului exerciţiu financiar încheiat.
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI NEELIGIBILE
COSTURI care NU se decontează, chiar dacă sunt realizate sau nu în timpul şi interesul proiectului
•
•
•
•

TVA RECUPERABILA / DEDUCTIBILA;
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ AFERENTĂ CHELTUIELILOR NEELIGIBILE;
DIFERENTELE DE CURS VALUTAR – se utilizeaza CURSUL VALUTAR BNR;
ELEMENTELE DE MOBILIER, OBIECTELE DE INVENTAR ŞI CHELTUIELILE SALARIALE.
CHELTUIELI NEELIGIBILE CU CARACTER GENERAL:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cheltuielile aferente achizițiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.
Taxa de timbru verde;
Cheltuieli de mentenanță a investiției;
Cheltuieli cu concedii medicale;
Achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
Amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
Costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
Costuri de amortizare;
Contribuțiile în natură;
Cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
Dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
Cheltuielile pentru locuințe;
Provizioane;
Cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
Fondul de rulment;
Cheltuielile nedeductibile fiscal conform legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
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SERVICII ŞI PROCESUL NOSTRU DE LUCRU
CONSULTANŢĂ PENTRU OBŢINEREA DE FONDURI NERAMBURSABILE ÎN MEDIUL PRIVAT

Analiza de Eligibilitate
Stabilirea fără dubii a eligibilităţii unui beneficiar şi
a proiectului său constituie temelia pentru
scrierea unui proiect impecabil din punct de
vedere al evaluatorului.

Progresul Proiectului
Suntem parteneri de implementare alături de
clienţii noştri şi contribuim cu soluţii punctuale
pentru orice situaţie neprevăzută.

Îndeplinirea Indicatorilor
Lucrăm cu proiecte realiste şi cumpătate astfel
încât indicatorii acestora să nu reprezinte o
povada pentru beneficiar, ci doar o consecinţă
firească a proiectului

1

SCRIEREA ŞI DEPUNEREA
PROIECTULUI

2

IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI

3

MONITORIZAREA EXTINSĂ
A PROIECTULUI

Contractarea
După depunerea unui proiect, însoţim potenţialul
beneficiar până la încheierea contractului de
finanţare.

Procedurile de Achizitii
Derulăm proceduri de achiziţii doar în spiritul şi
litera legilor aplicabile, luând şi măsuri
suplimentare pentru conformitate.

Durabilitatea investiţiei
Urmărim cu interes investiţiile realizate în trecut şi
venim mereu cu noi propuneri de dezvoltare
clienţilor doritori.
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D

CONTACT
)

)

OLIVIA CĂTĂNICI
Director Executiv
+4 (0) 726 219 695
olivia@laraconsulting.ro

TUDOR MIRCEA
Manager Proiect

Tudor Mircea

+4 (0) 769 636 976
tudor@laraconsulting.ro
STR. COLONEL COSTESCU
GHEORGHE 3, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
W www.laraconsulting.ro
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