INSTITUŢIA PREFECTULUI
JUDEŢUL SUCEAVA

BULETIN
INFORMATIV
AFACERI EUROPENE
Noul program de finantare pentru IMM-uri acorda
fonduri nerambursabile pentru microindustrializare
Guvernul vrea sa acorde ajutoare de stat de pana la 55.000 de
euro fabricutelor private, intr-un nou program de
finantare a intreprindrilor mici si mijlocii, destinat
microindustrializarii. Proiectul de procedura si criteriile de
selectie au fost lansate in dezbatere publica.
Potrivit proiectului de procedura, scos in dezbatere publica pe
site-ul Directiei Politici Antreprenoriale a Ministerului
Economiei, noul Program national multianual de
microindustrializare va pune la bataie in total 60,89 milioane
de lei (peste 13 milioane de euro).
Statul vrea sa imparta acesti bani la cel putin 244 de
microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM).
Fiecare ajutor financiar acordat poate ajunge pana la 250.000
de lei (circa 55.000 de euro, la cursul actual), dar nu poate
depasi 90% din valoarea investitiei pe care antreprenorul
trebuie sa o efectueze cu banii acestia. Asta inseamna ca, la un
ajutor maxim, fabricuta beneficiara trebuie sa vina si ea cu
minimum 27.800 de lei (6.150 de euro), astfel incat investitia
totala prin program sa ajunga la cel putin 277.800 de lei
(61.500 de euro).
Asa cum arata acum proiectul de procedura pentru program,
Guvernul a marit ajutorul de minimis, pentru ca intr-o forma
intermediara mai veche se prevedea un ajutor financiar
nerambursabil de maximum 120.000 de lei.
Directia Politici Antreprenoriale are nevoie si de observatiile
Consiliului Concruentei pentru a putea demara programul de
sprijin pentru microindustrializare.
Beneficiari
Vor putea cere acesti bani de la stat microintreprinderile si
IMM-urile (firme care au cel mult 249 de angajati si realizeaza
o cifra de afaceri anuala neta de maximum 50 milioane euro
sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent
in lei) din domenii de fabricare, cum ar fi:
• Industria alimentara
• Fabricarea produselor textile
• Fabricarea articolelor de imbracaminte
• Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj
si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea
si vopsirea blanurilor
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• Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnsi
pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din
alte materiale vegetale impletite
• Industria constructiilor metalice si a produselor din metal
• Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si
optice
• Fabricarea echipamentelor electrice
• Fabricarea de masini, utilaje si echipamente
• Fabricarea de mobila
• Altele.
Sursa: www.finantare.ro

Se depun cererile pentru fonduri UE de 25.000 - 200.000
Euro, pentru micile afaceri. Cum se acceseaza 2.1 A microintreprinderi, POR.
Romanii care fac mici afaceri, in mediul urban, in domenii
variate, de la confectii sau constructii pana la software, pot
accesa fonduri europene intre 25.000 de euro si 200.000 de
euro, destinate microintreprinderilor, in cadrul liniei de
finantare 2.1 A, din Programul Operational Regional
2014-2020.
Proiectele si cererile de finantare pot fi depuse incepand de
miercuri, 27 iulie 2016, ora 12.00 (ora Romaniei), sesiunea de
depunere ramand deschisa pana pe 27 ianuarie 2017, ora
12.00, oficial.
Proiectele trebuie, insa, depuse in perioada 27 iulie - 27
septembrie 2016, pentru a fi siguri ca bugetul nu este epuizat
inainte de inchiderea oficiala a depunerii cererilor de finantare
din data de 27 ianuarie 2017.
Depunerea proiectelor se face pe internet, in sistemul
MySMIS 2014. (consulta aici tutoriale pentru utilizarea
sistemului electronic)
In total, in acest apel de proiecte, vor fi pusi la bataie 234
milioane euro, din care 199 de milioane de euro de la
Comisia Europeana si 35 de milioane de euro din bugetul de
stat. Sprijinul nerambursabil pentru fiecare proiect este
prevazut intre 25.000 de Euro si 200.000 de euro. Intensitatea
acestui ajutor de minimis este de maximum 90%, ceea ce
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inseamna ca firma solicitanta trebuie sa contribuie cu cel
putin 10% din valoarea proiectului.
Numaratoare inversa: perioada de depunere a proiectelor
se inchide in (zile, ore, minute secunde):
Sunt eligibile societatile comerciale si cooperative care
respecta urmatoarele cerinte:
•
Vechime: firmele care depun cererea de inantare in anul
2016 trebuie sa fi fost infiintate cel tarziu la 5 ianuarie 2015.
•
Marimea
/
incadrarea
intreprinderii:
sunt
microintreprinderi, adica au avut mai putin de 10 angajati si au
realizat max. 2 milioane de Euro cifra de afaceri sau active
totale in ultimii doi ani fiscali (2014, 2015)
- Incadrarea in categoria de microintreprindere este
obligatorie de a fi mentinuta in momentul depunerii cererii de
finantare pana la semnarea contractului de finantare, dar pot fi
depasite de beneficiar pe durata perioadei de implementare a
proiectului sau in perioada de durabilitate (3 ani de la
finalizarea investitiei)
•
Obligatoriu sa fi inregistrat profit din exploatare in
2015 (de verificat in situatiile financiare anuale din 2015)
•
Activitati suspendate: Nu sunt eligibile firmele care
au avut activitatea suspendata temporar oricand in perioada
2015-2016.
•
Angajati: are inregistrat un numar mediu de salariati de
cel putin 1 in anul 2015 SAU are cel putin 1 salariat cu norma
intreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii
de finantare (daca nu aveti momentan angajati puteti angaja
pana la data depunerii)
- Angajament de mentinere al angajatilor: beneficiarii au
obligatia de a mentine numarul mediu de angajati din anul
2015 pe perioada de implementare si perioada de durabilitate
(3 ani de la sfarsitul investitiei)
•
Cifra de afaceri: s-a eliminat obligativitatea/ criteriul
de selectie legat de cresterea cifrei de afaceri

In principiu se finanteaza sectorul productiv si cel al
serviciilor. Pentru lista completa recomandam verificarea
Anexei 2.

Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale,
intreprinderile familiale si ONG-urile cu activitati economice
nu sunt eligibile.
Daca printre asociatii intreprinderii Dvs. exista persoane fizice
sau persoane juridice prin care se produc relatii de parteneriat
sau legaturi cu alte societati comerciale recomandam o analiza
detaliata si profunda a acestor situatii pe baza noului ghid de
incadrare a IMM-urilor la nivel european (vezi documente
utile de mai jos).
b. Localizarea investitiei
Se permite o singura locatie de implementare a proiectului,
care trebuie sa fie in mediul urban (toate orasele /
municipiile + satele apartinatoare de acestea). Satele
apartinatoare de comune NU sunt eligibile ca si locatii de
implementare, indiferent de proximitatea lor de anumite orase.

06-2-21045747-0-1fonduri-ilustratie.jpgd. Activitati si

Proiectele se pot realiza in toate regiunile de dezvoltare ale
Romaniei, cu urmatoarele EXCEPTII:
•
Regiunea Bucuresti-Ilfov.
•
Municipiul Tulcea si orasele: Babadag, Isaccea,
Macin si Sulina - care vor beneficia de proiecte speciale
destinate dezvoltarii Deltei Dunarii.
c. Domenii de activitate eligibile

NOUTATE: pe baza ghidului final au fost incluse doua noi
activitati eligibile:
•
1610: Taierea si rindeluirea lemnului
•
5920: Activitati de realizare a inregistrarilor audio si
activitati de editare muzicala
•
O singura activitate se accepta la finantare! Nu se accepta
activitati auxiliare.
Codul CAEN pe care se depune proiectul trebuie sa fie
autorizat la locatia de implementare a proiectului. Exceptie: in
cazul unei cereri de finantare care presupune o constructie
noua (infiintare de punct de lucru) activitatea se poate
autoriza pana la finalizarea implementarii proiectului. In
schimb inregistrarea activitatii este obligatorie la depunerea
cererii de finantare.
Codurile CAEN acceptate acopera o larga paleta de
afaceri in productie si servicii, de la constructii, confectii,
pana la depanare de calculatoare, software, reprezentare
media, sali de fitness etc.
Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program
includ:
•
Construirea, modernizarea, extinderea spatiului
de productie/ prestare servicii
•
Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv
instrumente de comercializare on-line.

http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2016-

cheltuieli eligibile la finantare:

Sursa: www.startupcafe.ro
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Depunerea cererilor de finanțare a proiectelor de investiții prin
PNDR se realizează on-line sau pe suport de hârtie, în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare
(ROF) a procesului de selecţie şi de verificare a
contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din
Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 2014 –
2020 aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale.
DEPUNEREA ON-LINE a proiectelor se realizează prin
intermediul modului on-line de pe portalul AFIR, în limita
fondurilor disponibile (vezi aici fondurile disponibile pentru
sesiunile deschise), în perioadă în care este deschisă sesiunea
de primire a cererilor de finanțare, indiferent de programul de
lucru al AFIR.
ÎN PRIMELE 5 ZILE CALENDARISTICE DIN
FIECARE ETAPĂ DE DEPUNERE NU SE APLICĂ
PLAFONUL MAXIM DE DEPUNERE (cf. OMADR 856/
2016; art. 5, alin. 11)
Astfel, în primele 5 zile calendaristice (respectiv, 120 de ore)
de la deschiderea sesiunii de primire proiecte nu se aplică
plafonul maxim al depunerii – indiferent de valoarea totală a
fondurilor solicitate prin proiectele depuse.
În a 6-a zi (calculat ca începând după 120 de ore de la ora
deschiderii sesiunii) se aplică plafonul maxim al depunerii de
200% din nivelul alocării sesiunii anuale.
Sesiunea se închide înainte de termenul limită de depunere
atunci când valoarea fondurilor PNDR (fondurile publice/
valoarea publică) solicitate de către ultimul proiect conduce
la depășirea plafonului maxim al depunerii (cf. OMADR 856/
2016; art. 5, alin. 12).
Dacă în urma parcurgerii primei etape sau a unei etape de
depunere, nu a fost atins sau depășit plafonul maxim al
depunerii, se deschide o nouă etapă de depunere în care, în
primele 5 zile calendaristice nu se aplică plafonul maxim al
depunerii, indiferent de valoarea totală a fondurilor
solicitate prin proiectele depuse.
Etapa de depunere este aferente pragurilor de calitate lunare/
trimestriale precizate în Anunţul de lansare, publicat pe site
AFIR – www. afir.info > Informații utile > Sesiuni primire
proiecte.
În cele 5 zile calendaristice în care nu se aplică plafonul
maxim de depunere coloanele „Plafon depunere proiecte” și
„Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii” care sunt
afișate în Contor depunere proiecte PNDR (vezi aici Contor
depunere proiecte PNDR) nu vor avea date introduse în acest
sens.

primire a proiectelor din anul 2016, coloanele „Plafon
depunere proiecte” și „Fonduri disponibile până la închiderea
sesiunii” care sunt afișate în Contor depunere proiect nu au
date introduse în acest sens.
ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ
PROIECTELE AUTOEVALUATE ȘI ÎNCADRATE ÎN
MOD ERONAT VOR FI DECLARATE NECONFORME
(cf. OMADR 856/ 2016; art. 6, alin. 6).
Astfel, vor fi declarate neconforme toate proiectele al căror
punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de
calitate corespunzător lunii/ trimestrului respectiv, precum și
proiectele încadrate greșit de către solicitanți din punct de
vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/
componente (alocare distinctă).
ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ
PROIECTELE AUTOEVALUATE sub pragul de calitate
nu vor putea fi încărcate în modulul on-line al AFIR (în
baza OMADR 856/ 2016; art. 6, alin. 6 și cf. sistem informatic
AFIR).
Astfel, sistemul electronic de depunere nu permite încărcarea
proiectelor care au un prag de calitate (rezultat în urma
autoevaluării) inferior celui corespunzător perioadei în care
respectivul proiect a fost depus/ încărcat.
ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ
VALOAREA
FONDURILOR
DISPONIBILE
SE
ACTUALIZEAZĂ CU
VALOAREA ECHIVALENTĂ PROIECTELOR
DEPUSE ȘI CU VALOAREA ECHIVALENTĂ
A PROIECTELOR RETRASE în cadrul sesiunilor deschise
(în baza OMADR 856/ 2016; art. 5, alin. 11 și cf. sistem
informatic AFIR)
Astfel, pot apărea situații în care fondurile disponibile pentru o
anumită submăsură să scadă, în funcție de proiectele depuse la
nivel național, sau să crească în cazul în care sunt retrase
proiecte din sistem de către solicitanții de fonduri europene
nerambursabile.
DEPUNEREA PE SUPORT DE HÂRTIE a cererilor de
finanțare se realizează la sediile Oficiilor Județene ale AFIR
(vezi sediile Oficiilor Județene), în limita fondurilor
disponibile (vezi aici fondurile disponibile pentru sesiunile
deschise), în perioadă în care este deschisă sesiunea de primire
a cererilor de finanțare, în timpul programului de lucru al
AFIR (de luni până vineri, de la ora 09:00 până la ora 14:00).
Pentru submăsura 6.3 proiectele se depun la sediile
Oficiilor Județene ale AFIR, în zilele lucrătoare, între
orele 09:00 și 14:00. Termenul limită de depunere este 31
octombrie 2016, ora 16:00.
Sursa: www.afir.info/

Pentru submăsurile 16.4, 16.4a și pentru submăsurile 9.1 și
9.1a nu există un plafon maxim alocat pentru sesiunea de
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POR 2014-2020: 103 milioane euro în perioada 25 mai-25

• într-un singur exemplar în format tipărit, original, într-un

noiembrie 2016 pentru apelul de proiecte de îmbunătăţire a

singur colet sigilat. În coletul anterior menționat se va include

mediului urban (PI 5.2)

și un CD cu forma scanată a cererii de finanțare, inclusiv
anexele acesteia, în format PDF.

Proiectele destinate mediului urban pot fi depuse spre
finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în
perioada 25 mai, ora 12:00 - 25 noiembrie 2016, ora 12:00.
Proiectele se depun în cadrul Axei prioritare 5 - Imbunătăţirea
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,

Imediat ce aplicația electronică MySMIS se va operaționaliza,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va
întrerupe depunerea cererilor de finanțare introducând noul
sistem de depunere a cererilor de finanțare. Aceasta se va
efectua cu publicare unui anunț pe site-ul programului
www.inforegio.ro.

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere
a zgomotului.
Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare unitățile
administrativ teritoriale din mediul urban definite conform
Legii nr. 215/2001, cu excepția municipiilor reședință de
județ, și parteneriate între acestea și o unitate administrativ
teritorială județ cu lider de parteneriat unitate administrativ
teritorială oraș sau municipiu.
Apelul de proiecte POR/2016/5/5.2/1 a fost lansat vineri, 25
martie a.c., de Autoritatea de Management a Programului
Operațional Regional (AMPOR) din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Ghidului
Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1 este
publicată pe site-ul programului. Ghidul conţine date despre
specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de
depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o
descriere a

etapelor

de

verificare,

evaluare,

selecție,

contractare a proiectelor. De asemenea sunt incluse modele ale
Cererii de finanțare și a Contractului de finanțare. Prevederile
sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile
Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul
solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în
cadrul POR 2014 – 2020”.

„Este al patrulea apel de proiecte lansat în acest an pe POR, cu
un buget de 103,85 milioane de euro, care va finanţa investiții

Prioritizarea investiţiilor

ce vizează reconversia și reutilizarea terenurilor abandonate și
transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru
populație (parcuri, grădini publice, scuaruri). Apelul are ca
scop îmbunătățirea condițiilor de viață în oraşe, iar
principalele rezultate aşteptate sunt de a crește suprafețele
verzi, de a satisface nevoia de agrement și recreere a
populaţiei urbane și de a reduce nivelul de poluare din oraşe,
dar şi îmbunătățirea aspectului estetic al orașelor și

Investiţiile în reconversia funcțională și reutilizarea unor
terenuri și suprafețe degradate, vacante sau neutilizate din
interiorul orașelor vor fi prioritizate în funcție de suprafața de
spațiu verde/locuitor. Vor avea prioritate la finanțare orașele
care înregistrază valori reduse în ceea ce privește suprafața
spațiilor verzi, evidențiate în Registul local al spațiilor verzi al
orașului.

municipiilor”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu cu
ocazia lansării apelului.

Valoare proiect:
• Valoare minimă totală: 100.000 Euro

Depunere

• Valoarea maximă totală este de 5.000.000 Euro,

Cererea de finanțare se va transmite/depune:
• la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională;

Ratele de cofinanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile
sunt:
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• Pentru regiunea București Ilfov:

investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la

o maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale

obiectivul de investiții, și în limita de maxim 15% din

proiectului reprezintă cofinanțarea acordată prin Fondul

valoarea a cheltuielilor eligibile finanțate prin proiect);

European de Dezvoltare Regională (FEDR)

• înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului

o 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului

obiect al investiției;

provin din bugetul de stat (BS).

• Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile

• Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare:

amenajate prin proiect.

o maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul

Indicatori de realizare:

European de Dezvoltare Regională (FEDR),

• 117893 metri pătrați de spații deschise create sau reabilitate

o 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului

în zonele urbane

reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de

Pentru aprobarea documentului a fost parcursă procedura de

minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

consultare publică, în urma căreia au fost primite numeroase
observații și comentarii care au fost luate în considerare la

Activități finanțabile:
•

demolarea

clădirilor

finalizarea Ghidului.
situate

pe

terenurile

supuse

intervențiilor;

Pentru îndeplinirea măsurilor de informare şi publicitate

• realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare

(legate de obligaţia de a promova faptul că proiectele sunt

trotuare;

finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin

• amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente;

Programul Operaţional Regional), beneficiarii vor aplica

modelarea

Manualul de identitate vizuală POR 2014-2020 disponibil la

terenului;

plantarea/gazonarea

suprafețelor,

inclusiv plantare arbori);

link

• crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate

publicitate/identitate-vizuala.html.

http://www.inforegio.ro/ro/informare-si-

(ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă
pentru copii, etc.);

*

• achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul
alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru

Programul

intretinere/vestiare, scene (cu condiția ca suprafața cumulată a

Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre

acestora să nu depașească 10% din suprafața totală a spațiului

programele prin care România va putea accesa fondurile

verde și numai pe baza unei documentații de urbanism,

europene structurale și de investiții provenite din Fondul

conform art. 18 alin.7 din Legea nr. 24/2007 privind

European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada

reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele

actuală de programare.

urbane, cu modificările și completările ulterioare);

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este

• instalare Wi-Fi în spațiile publice;

gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din

• instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației

prin proiect;

Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data

• dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete

de 23 iunie 2015.

ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea

• modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la

competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață

terenul supus intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în

ale comunităților locale și regionale, prin

Operațional

Regional

2014-2020

succede

situații excepționale, numai în măsura în care astfel de
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sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și

Deschiderea sesiuni pentru depunerea solicitărilor de

serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel

finanțare a proiectelor de investiții pentru procesarea

încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și

produselor agricole şi a celor din sectorul pomicol

să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a
progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)

de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de

primește, începând din 16 august 2016, cereri pentru

8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă

finanțarea proiectelor de investiții în procesarea și marketingul

sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare

produselor agricole şi a celor din sectorul pomicol, în vederea

Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția

obținerii de produse neagricole, prin intermediul Programului

națională:

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

• Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
•

Axa

prioritară

2:

Îmbunătăţirea

competitivităţii

Astfel, în perioada 16 august, ora 9:00 – 30 decembrie
2016,

ora

16:00,

solicitanții

de

fonduri

europene

întreprinderilor mici şi mijlocii

nerambursabile au la dispoziție peste 45,67 milioane de euro

• Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu

pentru proiecte care se încadrează în aria de finanțare a

emisii scăzute de carbon

Schemelor GBER și a Schemelor de minimis aferente

• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

submăsurilor 4.2 (privind procesarea produselor agricole) și

• Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și

4.2a (privind procesarea produselor din sectorul pomicol).

conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural

Schemele

de

ajutor

de

minimis

se

adresează

• Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de

întreprinderilor, indiferent de forma de organizare, care au

importanță regională

optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru

• Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin

finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de

dezvoltarea durabilă a turismului

minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin

• Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi

schemele GBER, aferente submăsurilor 4.2 şi 4.2a, adică au

sociale

încheiat un contract de finanţare cu AFIR.

• Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale

Depunerea cererilor de finanțare aferente Schemei de

a comunităților defavorizate din mediul urban

minimis, se va realiza numai după contractarea proiectului

• Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

aferent Schemei de ajutor de stat GBER.

• Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de

Depunerea proiectelor se va realiza on-line prin

înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

intermediul modului on-line de pe portalul AFIR, în limita

• Axa prioritară 12: Asistență tehnică

fondurilor disponibile, în perioadă în care este deschisă
sesiunea de primire a cererilor de finanțare, indiferent de

Sursa: www.inforegio.ro

programul de lucru al Agenției.
Pentru întocmirea documentației necesare obținerii
finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului
care

poate

fi

consultat

gratuit

pe

site-ul

Agenției,

www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina
dedicată respectivelor submăsuri. 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE



1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi

pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un
Schemă GBER aferentă submăsurii 4.2 – procesarea

lanț alimentar integrat;

produselor agricole



Schema de ajutor de stat GBER şi Schemă de ajutor de

conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de

minimis „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de

solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul

investiţii pentru procesarea și marketingul produselor

proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț

agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă

alimentar integrat.

Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/



marketingul produselor agricole.”

cheltuielilor eligibile – maxim 2,5 milioane euro.

• Măsura din care face parte și a domeniului de

• Beneficiari eligibili: persoane fizice autorizate, societăţi

intervenție

comerciale, cooperative agricole



Măsura 4 Investiţii în active fizice

• Investiții eligibile:



Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/



2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care

Valoarea maximă a sprijinului: 50% din totalul

Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea

marketingul produselor agricole.”

clădirilor unităților de procesare;





DI 3A - investiţiile individuale şi / sau colective legate

Achiziționarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi,

de extinderea capacității de producție / diversificare produs /

instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate în

diversificare activitate/schimbare fundamentala, care conduc

scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării

la dezvoltarea unor capacităţi de procesare a produselor

produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare

agricole în produse neagricole şi de comercializare a

integrate;

produselor neagricole, respectarea standardelor europene,



incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi

intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de

facilităţi

legislația europeană pentru procesarea și comercializarea

pentru

creşterea

eficienţei

şi

productivităţii

Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului

întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole,

produselor agro-alimentare;

investiţii privind facilităţi de colectare, depozitare şi ambalare,

• Criteriile de selecție:

sisteme de management al calității, etichetare, promovare şi



marketing în cadrul lanţurilor alimentare;

respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și



comercializare – max. 25 puncte;

DI 6A - investiţii care vor contribui la înființarea de noi

Principiul creării lanțurilor alimentare integrate,

unităţi de procesare a produselor agricole şi promovarea



lanţurilor alimentare integrate, acțiuni ce vor avea ca efect

(ex. produsele ecologice, tradiționale certificate de MADR,

direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la

produse care participă la scheme de calitate recunoscute la

promovarea ocupării forţei de muncă.

nivel european, etc) – max. 35 puncte;

• Alocare pentru sesiunea 2016:





37.500.000 euro Schema GBER 4.2

grupurilor de producători Se vor puncta proiectele de investiții



4,170 milioane de euro Schema de minimis

inițiale realizate de forme asociative – max. 15 puncte;

Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată

Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a

• Fondurile acordate pentru finanțarea unui proiect:





Intensitatea sprijinului:

cu potențial determinate în baza studiului de specialitate –



1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul

max. 25 puncte.

Principiul potențialului agricol care vizează zonele

proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț

Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei

alimentar integrat;

investiții finanțate prin această Schemă de ajutor de stat
putem menționa fabricarea înghețatei, a produselor de
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900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant

panificație sau patiserie, a ciocolatei, condimentelor,

o

suplimente alimentare, dar și a berii.

alimentar integrat;


Întreprinderi

mijlocii

(inclusiv

forme

Schemă GBER aferentă submăsurii 4.2a – procesarea

asociative):

produselor din sectorul pomicol

o

Schema de ajutor de stat GBER şi Schemă de ajutor de

investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

minimis „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de

o

investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și

lanţ alimentar integrat*

marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de



Întreprinderi mari (inclusiv forme asociative):

produse neagricole", aferentă Submăsurii 4.2a „Investiții în

o

euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care

procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol.”

conduc la un lanţ alimentar integrat;

• Măsura din care face parte și a domeniului de

o

intervenție

lant alimentar integrat*



Măsura 4 Investiţii în active fizice





Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul

o

800.000 euro pentru proiectele care nu presupun

1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un

1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un

Producerea de băuturi alcoolice:
Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice

produselor din sectorul pomicol.”

din produse agricole cuprinse în Anexa 1 la tratat vor fi



DI 3A - investiţiile individuale şi / sau colective legate

sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor

de extinderea capacității de producție / diversificare produs /

associative (grupuri de producători și cooperative), iar

diversificare activitate/schimbare fundamentala, care conduc

sprijinul va fi limitat astfel:

la dezvoltarea unor capacităţi de procesare a produselor



200.000 de euro pentru microîntreprinderi;

agricole în produse neagricole şi de comercializare a



300.000 de euro ptr. formele asociative (grupuri de

produselor neagricole, respectarea standardelor europene,

producători și cooperative).

incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi



facilităţi

productivităţii

cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru un proiect se pot obţine

întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole,

până la 1,5 milioane euro, în funcţie de tipul întreprinderii şi

investiţii privind facilităţi de colectare, depozitare şi ambalare,

investiţia propusă.

sisteme de management al calității, etichetare, promovare şi

• Beneficiari eligibili:

marketing în cadrul lanţurilor alimentare;



persoane fizice autorizate,



DI 6A - investiţii care vor contribui la înființarea de noi



întreprinderi individuale și familiale,

unităţi de procesare a produselor agricole şi promovarea



societăţi comerciale,

lanţurilor alimentare integrate, acțiuni ce vor avea ca efect



cooperative agricole,

direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la



grupuri de producători

promovarea ocupării forţei de muncă.

• Investiții eligibile:

• Alocare pentru sesiunea 2016:





3 600.000 euro Schema GBER 4.2a

clădirilor realizate în scopul colectării, condiţionării şi/sau



400.000 de euro Schema de minimis

procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol

pentru

creşterea

eficienţei

şi

Valoarea maximă a sprijinului: 50% din totalul

Construcţia, extindere, modernizarea şi dotarea

• Fondurile acordate pentru finanțarea unui proiect:

menţionată;







Intensitatea sprijinului:
Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme

asociative):
o

Construcții destinate unei etape sau întregului flux

tehnologic (colectare - depozitare (materie primă / produse) –
sortare – condiționare – procesare - comercializare);

600.000 euro pentru proiectele care nu presupun

investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
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infrastructură

internă

şi

utilităţi,

precum

şi

branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme
supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;


unităţi mobile de procesare;



pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-

veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile
destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip
filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea
mesei etc.
• Criteriile de selecție.


Principiul produselor cu valoare adaugată mare

(produse ecologice, provenite din zone HNV, scheme de
calitate, tradiţionale certificate de MADR) – max. 45 puncte


Principiul

lanţurilor

alimentare

integrate

(investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare,
depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare); - max.
45 puncte


Principiul

asocierii

(investiţiile

realizate

de

grupurile de producători şi cooperativele din sectorul
pomicol). – max. 10 puncte
Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei
investiții finanțate prin această Schemă de ajutor de stat
putem menționa fabricarea fructelor confiate, dar și a
băuturilor alcoolice din fructe.

Sursa: AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă
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