S-A LANSAT APELUL DE PROIECTE 2.1.A MICROINTREPRINDERI IN CADRUL PROGRAMULUI
OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020
In data de 26 mai, Autoritatea de Management pentru Programul
Operational Regional din cadrul Ministerului dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice a anunțat lansarea apelului de proiecte pentru
microîntreprinderi (apelul 2.1 A) în cadrul Priorității de investiții 2.1
„Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi,
inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
In cadrul acestui apel de proiecte, aplicanții vor putea depune cereri de
finantare exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS, începând cu data de 27
iulie 2016, in limita bugetului disponibil.
Microintreprinderile vor putea beneficia de finantari cu valori intre
25.000 si 200.000 EUR, asigurand o cofinantare de minim 10 % din
cheltuielile eligibile.
Prin această linie de finanțare sunt eligibile să beneficieze de fonduri
nerambursabile europene societățile comerciale sau societățile cooperative care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor, din spațiul urban, înființate cel mai
târziu la 1 ianuarie 2015, care doresc să realizeze o investiție în mediul urban.
Acestea trebuie să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent
depunerii cererii de finanțare şi în anul fiscal anterior şi să fi înregistrat profit din
exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. De
asemenea, solicitantul trebuie să aibă înregistrat un număr mediu de salariați de cel
puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau la data depunerii
cererii.

Tipuri de investiții eligibile
Programul finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea
microîntreprinderii:

a. Investiții în active corporale
• lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/
prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale
aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrică, PSI);
• 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
(masini, utilaje și instalatii 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 protectie 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 stabilită prin
reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
• 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, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe
informatice, alte drepturi şi active similare
c. Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a
produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online.
Daca aveti o afacere, doriti sa o dezvoltati si vreti sa stiti daca sunteti eligibil
pentru finantare, contactati specialistii colaboratori ai PIMM Prahova, telefon
0733698780 sau 0726273520, adresa mail vicepresedinte@pimmph.ro.

