FISA DE PREZENTARE

Denumire
program

Programul de finantare a consultantei in afaceri

Obiective

Obiectiv general: finantarea consultantei in afaceri cu scopul de a dezvolta economia
romaneasca.
Obiective specifice:
Sustinerea dezvoltarii si cresterii competitivitatii companiilor private din Romania
prin cofinantarea costurilor serviciilor profesionale de consultanta in afaceri,
furnizate de specialisti locali;
Sprijinirea dezvoltarii industriei locale a serviciilor de consultanta prin incurajarea
utilizarii firmelor romanesti de consultanta.

Beneficiari
eligibili
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Beneficiarii eligibili sunt societatile comerciale private, atat din sectorul serviciilor cat si din
sectorul productiei care indeplinesc urmatoarele conditii:
capital majoritar romanesc;
cel putin doi ani de activitate;
sub 250 de angajati;
potential real de dezvoltare a companiei;
necesitatea reala de implementare a serviciilor de consultanta pentru care solicita
finantare si au capacitatea de a implementa concluziile si recomandarile rezultate in
urma realizarii proiectulului respectiv de consultanta;
angajamentul conducerii in implementarea si finalizarea proiectului.
Programul NU finanteaza:
Companii ce necesita o restructurare radicala;
Proiecte deja incepute;
Proiecte care vizeaza activitati noi;
Servicii de consultanta pentru pregatirea dosarelor de accesare a fondurilor
structurale sau a altor finantari;
Cursuri de instruire, cu exceptia acelor activitati de instruire care fac parte dintr‐un
proiect de consultanta eligibil pentru BAS;
Costurile pentru obtinerea certificarilor;
Costurile licentelor;
Firme din urmatoarele domenii: servicii bancare si financiare, asigurari, bauturi
puternic alcoolizate, tutun, jocuri de noroc, arme sau tehnica militara.

Ajutorul financiar este reprezentat de subventii de pana la 75% din costul net al unui
proiect de consultanta, dar nu mai mult de 10.000 Euro.
În funcție de localizare și de domeniul de interes, procentele de finanțare sunt
Tipurile
ajutorului
financiar

Cheltuieli
eligibile

Alocarea
apelului
Durata
schemei
Contributia
solicitantului
Localizare
proiect
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următoarele:
Cheltuieli eligibile: proiecte de consultanta pentru urmatoarele directii de investitii:
Restructurare / reorganizare;
Studii de fezabilitate;
Identificarea de parteneri comerciali si strategici;
Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri;
Implementarea si perfectionarea sistemelor de management informational
(MIS);
Consultanta in marketing;
Consultanta tehnica;
Audituri si bilanturi energetice;
Bilanturi de mediu;
Proiectarea si modernizarea liniilor de productie;
Alte servicii de consultanta.
Prin acest program se acorda subventii de pana la 75% din costul net al unui proiect de
consultanta, dar nu mai mult de 10.000 Euro.
anul 2014

Contributia solicitantului variaza de la 75% pana la 25% din costul net al unui proiect eligibil.

Teritoriul Romaniei.

