FISA DE PREZENTARE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL MULTIANUAL PENTRU
DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE IN RANDUL FEMEILOR MANAGER DIN
SECTORUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII
Denumire
program
Autoritatea de
management

Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din
sectorul intreprinderilor mici si mijlocii.
Ministerul economiei.

Obiective

Obiectivul programului il constituie stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice
private infiintate de catre femei prin facilitarea accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de
accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finantare, in
contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al
prejudecatilor existente la nivel local.

Beneficiari
eligibili

Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil (AFN) in cadrul programului operatorii economici:
microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod
independent, intreprinderile individuale, dupa caz, care se incadreaza la data solicitarii in una dintre
urmatoarele categorii:
a) sunt organizate in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6 din 09.02.2011 si
indeplinesc conditiile de incadrare in categoria microintreprinderilor, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
b) sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale;
c) au cel mult 3 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la data inscrierii in program;
d) cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina peste 50% din partile sociale ale societatii in cazul
microintreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/intreprinderii individuale
(II) care desfasoara activitati economice, sa fie femeie;
e) codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil si autorizat la momentul inscrierii on line, conform
art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a
persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la
autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) si‐au indeplinit obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat si
bugetele locale;
g) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate
punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscala, nu sunt
eligibili pentru a accesa programul;
h) au sediul, sunt inregistrati si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
i) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare
temporara a activitatii;
j) nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru
salvarea si restructurarea firmelor in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C
244/2004;
k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care
a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
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l) au obtinut cel putin 60 puncte in urma completarii on‐line a planului de afaceri, conform modelului si
criteriilor prevazute prin prezenta procedura.
Prin program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor.
Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile
efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi suma de 41.500 lei/beneficiar.
a) achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru‐inclusiv software‐ul aferent,
aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita
finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate
muzicale;
b) Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize,
etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on‐line, software‐uri necesare desfasurarii activitatii
pentru care se solicita finantare;
c) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatura birotica si 3.3 sisteme de
protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si
completarile ulterioare;
d) achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor,
imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii,
sisteme audio‐video,etc.);
e) mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s‐a accesat programul; sunt eligibile
in cadrul programului autoutilitare din categoria N1, N2, N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G
conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
f) realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate,
pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de
eliberare a AFN, in limita a 10.000 lei; se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului
Internet, fara hosting;
g) promovarea on line a activitatilor, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor
pe suport hartie si pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare in media in limita a 15% din
valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta;
h) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program
(maxim 5% din valoarea eligibila/decontata a proiectului, mai putin consultanta). Furnizorii de servicii de
consultanta eligibili pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate
autorizata a fi desfasurata una din activitatile incluse in cod CAEN clasa 70;
i) cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante,
curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. Furnizorii de servicii de
instruire eligibili in cadrul programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor
prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv
(nu mai mult de 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);
j) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si
sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat
finantare.
Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de
afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on‐line pe site‐ul www.aippimm.ro.
Operatorul economic va completa si transmite on‐line planul de afaceri incepand cu prima zi de
inscriere, timp de 7 zile de la demararea inscrierii in program, cu posibilitatea de prelungire a
termenului pana la epuizarea bugetului. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare
este de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
La punctaje egale va prevala numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului,
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activitatea pe care acceseaza programul (productie/servicii/comert) si numarul de inregistrare on‐line,
conform principiului ”primul venit‐primul servit”, in aceasta ordine.
a) Certificatul constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui
raza teritoriala isi are sediul operatorul economic (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data
eliberarii);
b) Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria microintreprinderilor pentru anul fiscal
2013;
c) Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si
datoriilor catre bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru care
au cod unic de inregistrare fiscala, in original sau in copie legalizata;
d) Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si
datoriilor catre bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru (indiferent
daca au sau nu cod unic de inregistrare fiscala), in original sau in copie legalizata;
e) Declaratia de impunere a venitului realizat in anul fiscal anterior, in original sau copie legalizata,
inregistrata la administratia finantelor publice, in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati
economice in mod independent (inclusiv intreprinderile individuale);
f) Registrul de incasari si plati si Decizia de impunere pentru anul fiscal anterior (daca este cazul);
g) Imputernicirea semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii solicitante, in cazul in care o alta
persoana decat aceasta semneaza planul de afaceri;
h) Declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis;
i) Situatiile financiare ale solicitantului, inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
pe a caror raza isi au sediul operatorii economici (bilant contabil, contul de profit si pierdere, date
informative, anexe, balanta de verificare) la 31 decembrie 2013, in copie certificata (pentru societatile
infiintate pana in anul 2013), sau ultima balanta de verificare pentru societatile infiintate in 2014 (daca este
cazul);
j) Copia certificata a buletinului de identitate/cartii de identitate a reprezentantului legal al societatii
solicitante/imputernicitului.
Bugetul programului pentru anul 2014 este de 500.000 lei, din care se vor acorda alocatii financiare
nerambursabile (AFN).
Pentru anul 2014, prin implementarea programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui
numar de minimum 12 beneficiari.
Anul 2014

Contributia solicitantului este de minim 10 % din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate.
Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90 % din valoarea totala a cheltuielilor eligibile
efectuate si nu poate depasi suma de 41.500 lei/beneficiar.

Romania
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