Fonduri 01.01.2021
a) Se va deschide din nou fondul pentru masura 1
microgranturi de 2000 de euro, ce pot fi accesate de PFA, II ,
IF , SRL (care nu au avut salariati in bilantul contabil )
Cei care doresc fie isi creaza cont fiecare si inscriere fiecare sau poate apela
la noi , dar sa verifice daca codurile lor CAEN sunt cuprinse in lista anexata

b) Cei care s-au inscris la masura 2 si au codurile eligibile
cuprinse in lista masurii 2 pentu capital de lucru vor primi
banii solicitati , dar atentie ca din momentul anuntului ca
sunteti castigator sa aveti extrasul de cont pentru partea dvs
de cofinantare de 15%
c) Programul masurii 3 granturi pentru investitii continua
pana pe 29 ianuarie 2021, deci cei care au codurile CAEN din
lista anexata masurii 3 pot sa ne contacteze pentru a stabili
exact care este punctajul si ce masuri sa luam pentru a fi
eligibili si a avea un punctaj maxim posibil
d) Programul IMMINVEST care permite sa luati imprumuturi
bancare cu dobanda subventionata de stat va continua , deci
cei ce doresc sa ne comunice pentru a fi inscrisi pe
platforma IMMINVEST . Din experienta de anul trecut peste
85% au primit imprumuturile si le-a fost returnata dobanda
platita la banci
Speram ca si in acest an va continua pentru cei din 2020 sa aiba dobanda
subventionata
În acest sens, a fost prelungită perioada de valabilitate a schemei până la data de 30
iunie 2021 și a fost obținută o majorare a bugetului de la 4.521 mld. lei la 7.188 mld. lei.

Numărul total al creditelor IMM Invest aprobate de către cei 21 finanțatori participanți în
program este de 26.544.
De asemenea, termenul de înscriere a fost prelungit, aplicația va rămâne deschisă pana
la data de 30.06.2021.

e)Mai mult acest program de IMMINVEST va fi extins in
mod special se va crea programul AGRO INVEST , cu
urmatoarele facilitati :
Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu
capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și
sectorului alimentar Agro IMM Invest, poate fi accesat pentru acordarea de garanții de
stat în vederea accesării de finanțare pentru nevoile curente de lucru sau pentru
realizarea de investiții.
Beneficiarii grantului sunt întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile mici cu
capitalizare de piață medie, precum și fermierii din domeniul agriculturii, pescuitului,
acvaculturii și sectorului alimentar.
Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea
finanțării garantate, cu condiția încadrării in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare
întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 100.000
euro pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare
de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își
desfășoară activitatea în sectorul alimentar.
Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul Agro IMM
Invest se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

f)programul HORECA &TURISM va deveni activ cat de
curand astfel :
Firmele din domeniile ci codurile CAEN 7911, 79127990-agentii turistice , 5510,
5520, 5530, 5590-structuri turistice, pensiuni, hoteluri etc , 5610, 5621, 5629,
5630 restaurante, baruri , structure de alimentatie publica vor primi 20% din
diferenta dintre cira de afaceri pe anul 2019 si cifra de afaceri pe anul 2020, de
aceea este bine sa cereti contabililor sa va incheie urgent bilantul contabil pe
anul 2020.
La fel va exista o platforma de inscriere, fie prin noi ,fie dvs direct ,se vor
incarca documentele solicitate si s-ar putea sa se ceara sa aveti token propriu
cu semnatura electronica

g)toate firmele care doresc sa isi monteze panori solare cu
putere intre 27-100 kwp poat accesa prin programul

ELECTRIC UP suma de pana la 100.000 de euro total
nerambursabila fara cofinantare pentru montarea unui sistem fotovoltaic
cu puterile minime si maxime mentionate anterior si cu obligatia realizarii unei
statii de incarcare pentru masinile electrice sau hibrid
Acest program este eligibil pentru orice tip de societate care are in
proprietate/concesiune terenul , cladirile , solariile ,fermele agricole , deci nu
exista restrictie de natura serviciilor sau productiei

h)Pentru cei din domeniul culturii , exista fonduri astfel:
Pentru a beneficia de aceste granturi , societatile comerciale, fundatiile/ong –urile si
persoanele fizice trebuie sa fie inscrise in Registrul Sectorului Cultural gestionat de
Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), instituție în subordinea
Ministerului Culturii. Cine doreste ii putem ajuta sa se inscrie
Se aloca 100 de milioane de euro acestui program
Schema de ajutor de stat prezentată astăzi vizează 5 măsuri:
Măsura A: microgranturi
Operatorii culturali care nu au venituri din vânzare de bilet
Valoarea maximă a ajutorului de stat este echivalentul în lei a sumei de 4.000
euro/beneficiar de ajutor de stat.
Măsura B: Granturi pentru organizare festivaluri culturale
Operatorii culturali care au organizat un festival cultural cu vânzare de bilete.
Valoarea maximă a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 25% din valoarea brută a
biletelor vândute la ediția din 2019 a festivalului, dar nu mai mult de 800.000 euro.
Măsura C - Granturi pentru organizare evenimente culturale
Operatorii culturali au organizat evenimente culturale în anul 2019 și au venituri din bilete
vândute
C.1 Evenimente muzicale și evenimente de tip stand-up comedy:
Între 1 - 10 evenimente organizate în anul 2019 – valoarea maximă a ajutorului de stat
este echivalentul în lei a 5% din valoarea brută a biletelor vândute la evenimentele
organizate în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.
Între 11 - 50 evenimente organizate în anul 2019 – valoarea maximă a ajutorului de stat
este echivalentul în lei a 7% din valoarea brută a biletelor vândute la evenimentele
organizate în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.
Peste 50 evenimente organizate în anul 2019 – valoarea maximă a ajutorului de stat este
echivalentul în lei a 9% din valoarea brută a biletelor vândute la evenimentele organizate
în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.
C.2 Evenimente din alte domenii culturale decât domeniul muzical și stand-up comedy:
Valoarea maximă a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 50% din valoarea brută a
biletelor vândute la evenimentele organizate în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.
Măsura D - Granturi pentru librării
Valoarea maximă a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 25% din valoarea brută a
vânzărilor de carte din 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.
Măsura E – Granturi pentru edituri

Valoarea maximă a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 25% din valoarea brută a
vânzărilor fizice directe de carte din 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.

j)programul de digitalizare pentru IMM atat din domeniul IT
,cat si cele din domeniile non IT, unde se acorda maxim
100.000 de euro nerambursanil cu 10% cofinantare
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

Cheluieli eligibile - ce își vor putea cumpăra IMM-urile cu fondurile de 30.000100.000 euro pentru digitalizare
Pentru beneficiarii finali (IMM) ai ajutorului de minimis (subvenție), cheltuielile
eligibile includ:


a) Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și
echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere
în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de
proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu
funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația
de proiect;



b) Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea
aplicației de proiect;



c) Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor
software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect,
configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea
diverselor structuri de date existente;



d) Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a
companiei;



e) Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de
la furnizorul național de domenii “.ro”;



f) Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;



g) Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru
persoanele cu dizabilități;



h) Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;



i) Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru
elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă
spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv
elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);



j) Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele
implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;



k) Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală,
financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiarcontabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației
de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

i) Tinerii fermieri din diaspora pot depune dosare de
finantare in cadrul submasurii 6.1 DIASPORA
Vor beneficia de alocare distinctă tinerii cetaţeni români din afara granițelor
țării care se instalează ca șefi sau manageri ai exploatației și care au absolvit
un program de studiu în domeniul agricol sau care au avut un loc de muncă în
domeniul agricol (cel puțin 3 luni) în ultimul an dinaintea depunerii Cererii de
finanțare.
Valoare sprijin per exploatație 40.000 €, între 12.000 și 29.999 SO* 50.000 €,
între 30.000 și 50.000 SO
Fermierii constituiți ca Persoane fizice autorizate (PFA), Întreprinderi
individuale (ÎI), Întreprinderi de familie (ÎF) sau asociat unic/ majoritar şi
administrator al unei Societăți cu Răspundere Limitată (SRL)
CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTELOR

sectoarele prioritare în cadrul zootehniei (bovine, apicul- tură, ovine și caprine)
și sectorul vegetal (legume în câmp, pomicultură și producere de sămânță);
maxim 30 puncte
comasarea exploatațiilor prin preluarea integrală a acestora; - maxim 15 pct.
nivelul de calificare în dome niul agricol; - maxim 15 pct.
deținerea, păstrarea şi dezvoltarea nucleelor de soiuri și rase autohtone. maxim 5 pct
potențialul agricol al fermieru- lui, stabilit în baza studiilor de specialitate; maxim 15 pct
Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare a unei
exploatații, cu drepturi depline, în calitate de șefi sau manageri ai acesteia,
pentru prima dată.
Transferul exploatației se realizează prin intermediul documentelor de
proprietate, arendă şi/ sau concesionare.
Ce se poate realiza
- Retehnologizarea fermelor (achiziția de utilaje, echipamente, irigații etc.);
- Preluarea integrală a mai multor exploatații cu valoare economică mică;
- Dezvoltarea unei ferme de subzistență (prin creșterea SO);
- Plantarea soiurilor autohtone/ creșterea raselor de origine;
- Creșterea nivelului de calificare în domeniul agricol;
- Adaptarea fermelor la standarde de calitate și de protecție a mediului (ex:
gestionarea gunoiului de grajd).
În cazul tinerilor cetățeni români care au locuit în afara țării cel puțin 3 luni neîntrerupte
în ultimele 24 luni înaintea depunerii cererii de finanțare, trebuie să îndeplineasca una din
următoarele condiții:
- să fi avut loc de muncă în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie
agrară, în afara granițelor țării pentru cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni
dinaintea depunerii cererii de finanțare
sau

- să fi absolvit în ultimele 60 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare, un
program de studiu, în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie
agrară: postuniversitar,universitar, preuniversitar în ţări membre UE sau în ţări
terţe UE.

K)programul pentru student ,masteranzi INNOTECH unde se
acorda sume cuprinse intre 40.000 si 100.000 de euro fara
cofinantare
Valoarea maximă a ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită va fi direct
proporțională cu numărul de locuri de muncă create, astfel:
Ajutor de minimis de cel mult 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis de 40.000 – 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis de 60.000 – 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
Ajutor de minimis de 80.000 – 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.
Cine poate deveni antreprenor pe bani europeni
Pot contracta ajutoare de minimis pentru înființarea de start-up-uri următoarele categorii
de tineri:
Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca un student 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;
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.
In momentul in care se vor anunta institutiile, societatile de formare profesionala
continua, ma veti anunta pentru a va inscrie la un curs de 5-10 zile de antreprenoriat
social si apoi vom intocmi dosarul de finantare

l) programul pentru intreprinderi sociale in mediul rural
In cadrul prezentului apel de proiecte se va acorda o atentie deosebita infiintarii de
întreprinderi sociale in domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole,in
mediul rural

Nivelul ajutorului de minimis acordat per entitate de economie socială înființata depinde
de numărul minim de locuri de muncă create de către entitatea înființata, după cum
urmează:
a) Ajutor de minimis de maximum 40.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
b) Ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro – minimum 3
locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;
c) Ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro – minimum 4
locuri de muncă create, din care 2 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
d) Ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5
locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
e) Ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro – minimum 6
locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
f) Ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro – minimum 7
locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.
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.
Economia socială se bazează pe următoarele principii:
a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele
unei colectivităţi;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului
economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de
autorităţile publice;
g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea
obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal
nepatrimonial al membrilor.

Nu exista restrictii privind pregatirea profesionala, deci cei ce vor sa participle la
asemenea cursuri sa fiu anuntat pentru ai inscriev la aceste cursuri de antreprenoriat
social si apoi sa intocmim dosarele de finantare pentru proiecte
Anexez lista codurilor CAEN eligibile

m) programul reabilitare locuinte unifamiliale continua , se
pot primi dosare de reabilitare termica a caselor si unde
puteti primi pana la 70.000 de lei nerambursabili cu 60%
cofinantare
Conditia este ca sa aveti extras de carte funciara sis a intocmiti certificatul si raportul de
eficenta energetica de catre un auditor energetic clasa I(daca nu aveti va vom recomanda
noi unul ,care se va deplasa oriunde in tara)

n)se asteapa lansarea programului CASA VERDE panouri
fotovoltaice pentru persoane fizice , cei care nu au reusit sa
finalizeze in anul 2019 SE VOR INSCRIE IN ACEST AN, DAR
SA FIM ATENTI LA CARE INSTALATOR NE INSCRIEM
,PENTRU CA UNII DEJA AU FINALIZAT LUCRARILE IAR
ALTII NICI NU AU INCEPUT.
Speram ca fiecare beneficiar sa isi depuna dosarul la AFM , exact ca la programul CASA
EFICENTA ENERGETIC , apoi fiecare beneficiar sa isi aleaga INSTALATORUL si nu
INSTALATORUL sa inscrie beneficiarul unde unii au luat cateva mii de beneficiari ,nu au
reusit sa ii inscrie si foarte multi nu au mai fost inscrisi , plus foarte multi au inscris cu
miile si apoi neavand fonduri proprii sa le execute au cerut beneficiarilor sa plateasca si
cei 20.000 de lei, urmand ca acestia sa recupereze de la stat acesti banii

o)programul norvegian pentru capacitate de energie
regenerabila din HIDROENERGIE
Firmele , institutiile publice ,ong care au asemenea resurse de ape curgatoare in zonele
lor isi pot moderniza, mari capacitate de furnizare energie electrica la obiectivele pe care
le au in prezent sau pot crea capacitate noi de productie de energie electrica
Pentru institutiile publice se acorda intre intre 200.000-2.000.000 de euro nerambursabili
cu 85% parte nerambursabila
La fel pentru firmele private unde partea nerambursaabila variaza intre 50-90%, iar pentru
ONG este de 90%

p) programul norvegian pentru electrificarea gospodariilor
isolate, similar cu programul lansat in 2019 cu urmatoarele
deosebiri
-nu mai exista o lista de sate, comune eligibile , intocmite de primarie , deci poate orice
gospodarie
-numai exista limita de 2 km distanta, orice gospodarie care nu are posibilitati financiare
de asi face racordul electric
-conditia este sa fie locuinta in care sa locuiasca locuitorul comunitatii
-energia regenerabile nu se limiteaza doar la cea solara ,eoliana ,hidro etc deci orice alta
sursa de energie regenerabila
Subventia este cuprinsa intre 30.000-2.000.000 de euro

Va rugam a studia atent fondurile alocate , o parte sunt de la UE, dar atentie nu
sunt nerambursabile( granturi) pentru tara, sunt imprumuturi in proportie de 80%
, desigur pentru solicitant sunt granturi partiale si de aceea sa fim atenti cum se
cheltuie, deci trebuie cheltuiti cu maxima eficenta
Sa militam nu se mai aloce 25% din fondurile acordate de UE pentru activitati pe o
perioada de 7 ani care nu au adaos de plus valoare, sau creaza un numar mic de
locuri de munca(perfectionari, intruniri,schimburi de experienta, consiliere someri
etc adevarate abatoare de tocat banii poporului(in perioada de trista amintire care
va ramane in istorie Basescu Voda Lacusta s-au tocat 8 miliarde de euro 20072014, cand ne mandream ca economia duduie) si acesti bani trebuie indrumati
spre productie , refacerea industriei grele, constructoare de masini,flota navala ,
infrastructura rutiera, cale ferata, sanatate, educatie ,agricultura pentru micii
fermieri , deoarece noi platim taxa anuala la bugetul UE de circa doua miliarde
euro pe an ,din alti bani imprumutati , ne-am instrainat petrolul ,gazele, energia
electrica ,padurile, pamanturile arabile din care obtineam venituri de 15-20
miliarde de euro pe an
In perioda de trista amintire am plecat de la o datorie interna si externa de 24 de
miliarde de euro (2004), am ajuns la 75 de miliarde de euro in 2008 si la peste 120
de miliarde in 2012-2014, iar acum am ajuns la peste 200 de miliarde datorie
interna si externa si am pus streangul de gat pentru 3-5 generatii dupa noi
NOTA Ce ce nu doresc asemenea informatii , rog a fi anuntat pentru a fi scosi din baza de
date
Tel 0744384321

Col®ing Balici Mihai
Bucuresti

