4.1.1 Investiții în
activități productive
2021 - 2023

Programul Operațional Competitivitate
Consolidarea poziției pe piață a IMMurilor afectate de pandemia COVID-19

Apel Naţional

1.000.000 €
VALOAREA MAXIMĂ A AJUTORULUI
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Fişa apelului POC 4.1.1.
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
Maxim de 5 x CA aferenta anului
2019, dar nu mai mult de
1.000.000 euro/proiect

LOCAŢIE PROIECT
Toate regiunile României

INTENSITATE FINANŢARE

TIP DE ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

95% pentru micro întreprinderi
90% pentru întreprinderi mici
85% pentru întreprinderi mijlocii

• Amenajareea spațiilor de producție /
servicii – maxim 50% din valoarea
proiectului;
• Dotarea cu active corporale, necorporale

CONDIŢII ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE SOLICITANT – SOCIETATE BENEFICIARA:
• Tipul beneficiarului – IMM activ in sectoarele eligibile:
• Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și
254 fabricarea armamentului și muniției);
• Clasa F – Construcții;
• Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
• Clasa H – Transport și depozitare;
• Clasa I – Hoteluri și restaurante;
• Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
• Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
• Clasa P – Învățământ;
• Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
• Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
• Clasa S – Alte activități de servicii.
• Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în
ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte
surse publice, pentru aceleași activități.

!!! Proiectul trebuie sa contina o investitie
in “energie verde” – recomandat in
proportie de 90% (de tipul: investitie in
dotare cu bunuri tehnologice electrice,
dotare cu panouri fotovoltaice de
alimentare a acestor bunuri electrice,
dotare cu mijloace de transport electrice
etc.)!!!
!!! Sunt eligibili solicitanții care au avut
activitatea suspendată în cursul anului
2020 din cauza pandemiei de COVID-195,
dar nu pe întreaga perioadă a anului
2020. Astfel, firmele care au avut cifra de
afaceri 0 (zero) in anul 2020, nu sunt
eligibile.

INDICATORI:

• Număr de noi produse – bunuri sau servicii - și procese introduse pe piață de către beneficiar.
• Productivitatea muncii îm IMM-uri în anul 3 de sustenabilitate (cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați - anul de referință este 2019)
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
Cheltuieli pentru investiţia de bază:
Amenajarea constructiilor existente
Echipamente si utilaje specifice activitatii productive (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) – se cuprind
cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile
aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:
• Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de
natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”,
Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau Grupa 3
„Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/
2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările
ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii
cererii de finanțare
Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport electrice sau hibride (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare,
autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 pentru
aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe
drumurile publice din România - RNTR 2 cu modificările și completările ulterioare).
Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează
surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active
similare.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
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ACTIVITĂŢI & CHELTUIELI ELIGIBILE
COSTURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTOR NERAMBURSABIL
Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
• plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
• plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului;
• plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.
Cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de
finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.
În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna
implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității
asistenței financiare nerambursabile.
Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru
implementarea proiectului.
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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;
DIFERENŢELE DE CURS VALUTAR LA RAMBURSARE – se utilizează CURSUL VALUTAR BNR;
Achizitiile de imobile si constructia de cladiri
Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.
În cazul în care beneficiarul nu solicită cheltuielile aferente achiziției de clădire/spațiu în termenul menționat – dacă este
cazul, acestea se vor considera neeligibile, prin urmare nu se vor mai putea solicita la rambursare. Cheltuielile notariale
aferente achiziționării clădirii / spațiului sunt de asemenea neeligibile.

Toate cheltuielile care nu îndeplinesc condițiile de a fi cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile.
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Grila de de evaluare tehnică și financiară
Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte.
a) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 - 40 puncte
•
• ≥30% - 40 puncte;
•
• ≥25 < 30% - 35 puncte
•
• ≥20 < 25% - 30 puncte;
•
• ≥15 < 20% - 25 puncte;
•
• ≥10 < 15% - 20 puncte;
•
• ≥5 < 10% - 15 puncte;
•
• < 5% - 0 puncte (proiect respins).
b) Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE)
de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru
determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la
schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective
de mediu - 40 puncte:
•
• ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
•
• ≥80 < 90% - 35 puncte;
•
• ≥70 < 80% - 30 puncte;
•
• ≥60 < 70% - 25 puncte;
•
• ≥50 < 60% - 20 puncte;
•
• ≥40 < 50% - 15 puncte;
•
• ≥30 < 40% - 10 puncte;
•
• ≥20 < 30% - 5 puncte;
•
• < 20% - 0 puncte (proiect respins)
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Grila de de evaluare tehnică și financiară
Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte.
c) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit
datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 5 puncte:
• Sold negativ - 5 puncte;
• Sold pozitiv - 0 puncte.
d) Proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte
• DA - 5 puncte;
• NU – 0 puncte.
e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul
de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte:
• ≥15% – 10 puncte;
• ≥10% < 15% - 5 puncte;
• < 10% 0 puncte;
Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:
• Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de sustenabilitate.
• În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi
respins. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2019, pentru a putea fi calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea
de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1.
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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.

w w w . l ar a co n s u l t i n g . r o

D

CONTACT
Director Executiv

Olivia Catanici
)
)

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

DIANA Mircea
Manager Proiect

Diana Mircea

+4 (0) 747 173 271
diana@laraconsulting.ro
STR. COLONEL COSTESCU
GHEORGHE 3, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMÂNIA
W www.laraconsulting.ro

w w w ..ll ar ac
a co
s u lttiinng.r
g . roo
o n su

