DENUMIRE
PROGRAM:
COMISIA DE
EVALUARE

BENEFICIARI
ELIGIBILI:

CODURI
CAEN
ELIGIBILE

Schema de ajutor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC)

Beneficiarii ajutorului de minimis in temeiul prezentei hotarari sunt intreprinderile care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrate ca societati comerciale sau societati cooperative, sunt incadrate in categoria
IMM‐urilor, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data completarii on‐line a formularului de
inscriere si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat, in conditiile legii, cu cel putin 3
luni inaintea datei completarii on‐line a formularului de inscriere;
c) nu au primit ajutoare de minimis pe o periada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani
anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu
depasesc plafonul in lei a 200.000 euro, respeciv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care
desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare.
d) prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor
eligibile;
e) prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii
Formularului de inscriere online, precum si crearea pana la finalizarea investittiei si mentinerea, pe o
perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a locurilor de munca pentru persoane care
nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni;
ATENTIE: Se va acorda punctaj suplimentar pentru firmele care isi propun sa creeze 1 loc de munca
ocupat de absolvent universitar promotia 2013.
f) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat si ale
bugetelor locale;
g) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere
operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
i) nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate" potrivit prevederilor Cap. 2 sectiunea 2.1 din
Comunicarea Comisiei ‐ Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea
intreprinderilor aflate in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244
din 1 octombrie 2004;
j) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care
asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
Prezenta hotarare se aplica ajutoarelor acordate intreprinderilor din toate sectoarele, cu exceptia
celor prevazute in art. 1 alin. (1) din Regulament, astfel:
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si
acvaculturii;
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CHELTUIELI
ELIGIBILE

b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara de
produse agricole;
c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si
comercializarea produselor agricole;
d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre state membre ale
Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate
infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de
activitatea de export;
e) ajutoarelor subordonate folosirii marfurilor autohtone in locul celor importate;
f) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui;
g) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor
care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;
h) ajutoarelor acordate intreprinderilor aflate in dificultate.
ATENTIE: Codul CAEN pe care depune IMM‐ul proiect trebuie sa fie autorizat, in conditiile legii, cu
minim 3 luni inainte de depunerea proiectului.
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investitiile in active corporale referitoare
la:
a) realizarea de constructii noi cu urmatoarele destinatii:
‐ industriala,
‐ invatamant,
‐ stiinta,
‐ cultura si arta,
‐ ocrotirea sanatatii,
‐ asistenta sociala,
‐ cultura fizica si agrement,
‐ prestarea altor servicii,
in vederea desfasurarii activitatii pentru care s‐a solicitat finantare;
b) achizitia de constructii cu urmatoarele destinatii:
‐ industriala,
‐ invatamant,
‐ stiinta,
‐ cultura si arta,
‐ ocrotirea sanatatii,
‐ asistenta sociala,
‐ cultura fizica si agrement,
‐ prestarea altor servicii,
in vederea desfasurarii activitatii pentru care s‐a solicitat finantare;
c) echipamente tehnologice ‐ masini, utilaje si instalatii de lucru;
d) aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
e) mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii (mijloace
de transport care nu necesita inmatriculare, conform prevederilor legale in vigoare);
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f) echipamente IT.
ATENTIE: Toate cheltuielile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA.
DURATA DE
IMPLEMENT
ARE

Maxim 2 ani;

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei
ALOCAREA
APELULUI:
aferente anului fiscal 2014 si 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015.
DURATA
Durata schemei de ajutor de stat este de 1 an, respectiv pentru perioada 2014 – 2015.
SCHEMEI
DEPUNEREA
15 – 24 Ianuarie 2014
PROIECTELOR

AJUTORUL
FINANCIAR
NERAMBURS
ABIL

Ajutorul de minimis se acorda IMM‐urilor, astfel:
• De la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (denumit in continuare
Departament),
• Sub forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor
eligibile aprobate spre finantare,
• In limita echivalentului in lei a valorii maxime de 100.000 euro, la cursul oficial al BNR din
data publicarii HG 848/2013 in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr 689/11.11.2013, pe
o perioada de 2 ani fiscali consecutivi.

LOCALIZARE
PROIECT:

Romania
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