S-A LANSAT PROGRAMUL NATIONAL MULTIANUAL
PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA
INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII IN MEDIUL
RURAL
In data de 5 iulie 2016, Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii,
Mediu de Afaceri si Turism (DIMMMAT) a publicat procedurile si anexele
pentru Programul de dezvoltare a IMM in mediul rural 2016.
Incepand cu data de 20 iulie 2016 va fi activa aplicatia pentru depunerea
Planurilor de investitie in cadrul Programului de dezvoltare a IMM in mediul
rural 2016, sesiunea de depunere incheindu-se in data de 29 iulie 2016.
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a ajutorului
financiar nerambursabil (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maximă a AFN nu
poate depăşi suma de 125.000 lei pentru fiecare beneficiar.
Daca doriti sa aplicati si vreti sa stiti daca sunteti eligibil pentru finantare, Patronatul
Intreprinderilor Mici si Mijlocii Prahova va ofera gratuit informatii si asistenta in
colaborare cu firma de consultanta Kredo Management, telefon 0733698780 sau
0726273520.
Categorii de cheltuieli eligibile
a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv
software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat
finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice,
meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare,
cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat
electronice fiscale;
c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren
simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările
ulterioare
d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de
produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru
comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care
se solicită finanţare;

e)
Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală,
server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme
portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.).
f)
Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru
prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru
activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente
prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie
locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la
momentul decontului;
g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2
Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi
materiale;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a
produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare
domeniu, fără hosting;
i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei
economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile
de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat
finanţare;
j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului
de comerţ, producţie sau servicii;
k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale
l) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat
Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate
pentru creditele contractate de beneficiari;
m) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii
finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.
Daca aveti o idee de afacere si vreti sa stiti daca sunteti eligibil pentru finantare,
contactati echipa PIMM Prahova, telefon 0733698780 sau 0726273520, adresa mail
vicepresedinte@pimmph.ro .

