Fonduri posibile in viitorul apropiat, pentru care sa
luati masuri sa fiti eligibili si sa depuneti dosarele
aferente in termen
Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de
lucru și investiții
A) Microgranturi si Granturi pentru IMM
1) Microgranturi de 2000 de euro , pentru urmatorii
-microintreprinderile care nu au angajati cu contract de munca
-persoanele fizice autorizate cu activitati in domeniul artelor-spectacolelor
-persoane fizice autorizate in domeniul sanatatii care au participat direct la transportarea,
echiparea , diagnosticarea si tratarea pacientilor diagnosticati cu COVID 19
Acestia sa aiba cel putin un an vechime la data depunerii cererii de finantare si sa fi avut profit
2) Granturi pentru IMM (nerambursabili) cuprinse intre 5.000 si 50.000 de euro , astfel
-5000 euro dar nu mai mult de15% din cifra de afaceri cuprinsa intre 5000-50000 de euro
-12.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri cuprinsa intre 50.001-100.000 de euro
-25.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri cuprinsa intre 100.001-200.000 de euro
-37.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri cuprinsa intre 200.001-300.000 de euro
-50.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri cuprinsa intre 300.001-400.000 de euro
Cererile de finantare vor fi semnate electronic(deci va trebui sa va procurati token cu semnatura
electronica)
B) Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19 • Finanțarea
chiriilor pentru perioada în care desfășuararea activității comerciale sau a serviciilor prestate a
fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o
perioadă de 3 luni. Buget: 160 mil. lei.
C)• Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri: • Valoare grant:
max. 125.000 Euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; Cheltuieli: stocuri,
datorii furnizori, echipamente; Buget: 350 mil. euro.

D)• Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor: • Valoare grant:
50.000 – 200.000 Euro; Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie,
construcții, transport, turism, confecții; Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje,
tehnologii; Buget: 550 mil. euro.

Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea
competitivității IMM-urilor
E) • Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din
lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1:
• Grant: max. 200.000 euro; Buget alocat: 117 mil. euro; Supracontractare: 130 mil. euro;sunt
firme care au depus dosare la programul POR 2.1 microintreprinderi , acum prin marirea
bugetului ,vor putea fi finantate si firmele cu punctaj mai mic de 85 de puncte
F)• Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri
prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2: • Grant: 200.000 – 1.000.000 euro; Buget
(alocare inițială și supracontractare): 450 mil. Euro firme care au depus proiecte la programele
POR 2.2 2020 si care daca obtineau sub 85 de puncte , nu ar fi fost finantate
G) • Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea
productivității prin Programul Operațional Regional: • Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro;
Buget(alocare inițială și supracontractare): 550 mil. Euro Deci se pare ca programul POR 2.2 la
care sperau foarte multe firme micro si mici nu vor putea accesa din cauza ca proiectul trebuie sa
fie minim 2.900.000 de euro ,fara TVA din care sa primeasca 2.000.000 de euro ,depaseste
posibilitatea unui IMM
Eligibile sunt IMM care au vechime minim un an fiscal intreg 2019, au minim 3 salariati in
bilantul contabil din 2019
Firmele micro(3-9 salariati) si cele mici (10-49 salariati) pot implementa proiectul doar in mediul
urban, iar firmele mijlocii (50-249 salariati) doar in mediul rural
Firmele micro si mici au 70% parte nerambursabila, iar firmele mijlocii au doar 60% parte
nerambursabile
In general toate activitatile productive, turism , servicii sunt eligibile, dar trebuie analizate
firmele si din punct de vedere financiar si al codului CAEN pentru a vedea exact punctajul,
pentru ca fara minim 85 de puncte ,sansele de a intra la finantare sunt zero

Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea
companiilor
H)Programul pentru studenti

In prezent se desfasoara partea I a programului ,prin care se selecteaza furnizori de formare
profesionala , care vor organiza cursuri de antreprenoriat (5-10 zile) , dupa care se vor intocmi
planuri de afaceri si o parte din cursanti vor primi fonduri pentru asi infiinta propria firma
La acest tip de program cofinantarea este zero , se pot plati salarii ,utilitati timp de 18 luni din
banii alocati proiectului
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă este format din:
Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să
fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare
profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de
licență.
Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi)
Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul
instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul
2 de studii.
Deci cei care se vor incadra la anul in aceste categorii , ma vor contacta pentru ai inscrie la curs
Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este
stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:
Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu
60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu
80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu
100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.
Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de
minimis anexate la prezentul ghid.
Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta
aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce
beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate

prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. În cazul în
care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de
muncă minime asumate prin planul de afaceri propoțional cu valoarea toală a ajutorului de
minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua
de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei
I de subvenție acordate.
Locul de implementare in afara Bucuresti-Ilfov
I) • Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la
100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale,
automatizarea fluxurilor tehnologice; Buget: 150 mil. euro
L)• Star-Tech Innovation (Noul program Start - UP) • Obiectivul schemei este
finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro.
Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri
M)• Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri • Valoare grant:
30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Buget: 30 mil. Euro

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare
N) • Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole • Obiectiv: construcția a 8
depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea
și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 mil. euro.
O)• Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații • Achiziția de kit-uri pentru irigații 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.
P) • Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural • Obiectiv: sprijinirea directă a activităților
de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători; Valoare
grant:40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create;
Buget: 200 mil. euro.
Intreprinderi sociale doar in mediul rural
Apelul este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud
Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată
de la finanțare .
1. în cadrul prezentului proiect trebuie să se încadreze în condițiile de eligibilitate pentru accesul în grupul țintă al proiectului
- persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale și care:
a. Au între 18 și 65 de ani;

b. au domiciliul sau reşedinţa în una dintre regiunile de dezvoltare: Nord – Est, Nord – Vest, Vest, Centru, Sud
– Vest, Sud, Sud – Est;
c. au studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este
stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:
Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 55.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 55.000 de euro dar mai mică sau egală cu
70.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 70.000 de euro dar mai mică sau egală cu
85.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 85.000 de euro dar mai mică sau egală cu
100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.
Intreprinderea sociala va fi infiintata de un administrator ,dar va avea in total 5 asociati , desigur
administratorul va avea ponderea in numarul de actiuni
Pe durata a 18 luni se pot plati salarii ,utilitati , se vor procura echipamente ,astfel incat sa poate
continua activitatea inca minim 2 ani prin forte proprii
Administratorul nu asigura nici o cofinantare , in cazul de nereusita ,intregul patrimoniu al
societatii va fi predata la o alta intreprindere sociala
Deci cei din mediul rural, cu studii minim liceu cu bacalaureat isi pot infiinta o firma in mediul
rural si sa dea de munca la inca 3-4 salariati
Cine doreste sa se inscrie sa imi comunice pentru ai inscrie in momentul lansarii programului
R)• Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat: • Bugetul estimativ este de
42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul
reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol).
Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație
agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau
privat al statului.
S)-microindustrializare unde se pot primi 450.000 lei ,la fel cu o cofinantare de 25% , iar
codurile CAEN eligibile sunt cele care incep cu 1,2,3
T)-comert/servicii unde se pot primi pana la 250.000 lei cu cofinantare de minim 25%, aici sunt
codurile care incep cu 4,5….9

Aceste fonduri au procedurile nedefinitivate ,motiv pentru care se intarzie lansarea lor
F)Mai exista fonduri active
-Programe pentru refacere situri poluate istoric
-Programe pentru impaduriri
-Programe lansate de Agentia Fondului de Mediu etc etc
Programele lansate in prezent sunt foarte bune, dar orice partid lanseaza programe dar fara a avea
o sustinere financiara , desigur este vointa, dar lipsesc cu desavarsire fondurile
Dar sa speram ca macar 10-20% dintre aceste programe se vor realiza in practica si mai este un
aspect
Daca vrei sa accesezi cum spunea prin 2012 guvernul de atunci 5 miliarde de euro pe an din
fonduri europene, trebuie tu Romania sa dispui de 5 miliarde de euro , sa execute lucrari , sa
implementezi proiecte de 5 miliarde de euro , din care la sfarsitul anului sau dupa 1-2 ani dupa
verificari ale UE sa ti se ramburseze 4 miliarde , deoarece contributia ta este de un milliard de
euro . In plus tu ca tara esti falit ,nu au un chior in buzunar, te imprumuti , platesti 200-500 de
milioane de euro dobanda si mai mult , pe durata executiei , nu poti plati lucrarile, multe se
sisteaza, apoi se reiau dar cu costuri suplimentare de refacere etc etc , intre timp noi achitam tot
din imprumuturi cei 1,5-2 miliarde de euro taxa la bugetul UE anuala , de aceea la o analiza din
punct de vedere financiar sunt total nerentabile si mai mult se distribuie cum vor birocratii de la
UE in domenii total nerentabile
Nota Cei ce nu doresc asemenea informatii sa imi comunice pentru ai scoate din baza de date
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