A.P. 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii
economice si dezvoltarii afacerilor
Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor
Denumire
program

Autoritatea
de
management

Obiective

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014‐2020
Axa Prioritara 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si
dezvoltarii afacerilor.
Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD
Tip proiect ‐ Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor
Ministerul Fondurilor Europene

Investitiile pentru dezvoltarea departamentelor CD ale intreprinderilor au ca scop incurajarea cresterii capacitatii
de cercetare‐dezvoltare si inovare in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a
intreprinderilor si cresterea investitiilor private in CDI. Cand intreprinderea face parte dintr‐un cluster, investitia in
cercetare‐dezvoltare si inovare va contribui, de asemenea, la cresterea potentialului de cluster in special in acele
sectoare economice competitive sau cu potential de crestere la nivelul comunitatilor unde activeaza aceste
intreprinderi.
9

Beneficiari
eligibili

Criterii de
eligibilitate
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Solicitantii sunt entitati cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind
societatile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau
conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome
si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform prevederilor Ordonantei de
urgenta nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si conform reglementarilor specifice similare din alte state membre UE.
a) Solicitantul are personalitate juridica si este constituit conform legislatiei relevante in vigoare, inregistrat in
Romania sau intr‐un stat membru UE.
b) Activitatea de cercetare‐dezvoltare este mentionata in obiectul de activitate al solicitantului
c) Solicitantul si‐a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
d) Solicitantul nu se afla in procedura de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau
suspendare temporara a activitatii sau nu este intr‐o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin
lege.
e) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau pentru savarsirea altor
infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
f) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greseli in materie profesionala;
g) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului
Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata
interna;
h) Solicitantul nu este o intreprindere in dificultate, in conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din
Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv „Intreprindere aflata in dificultate” inseamna o intreprindere care
se afla in cel putin una din situatiile urmatoare:
(i) in cazul unei societati cu raspundere limitata, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris
a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate
din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale

societatii) conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris; In sensul acestei
dispozitii, „societate cu raspundere limitata” se refera in special la tipurile de societati mentionate in anexa I la
Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, daca este cazul, orice capital suplimentar;
(ii) in cazul unei societati in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii,
atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societatii a disparut din
cauza pierderilor acumulate; In sensul acestei dispozitii, „societate cu raspundere limitata” se refera in special la
tipurile de societati mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, daca este cazul,
orice capital suplimentar;
(iii) atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile
prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditorilor sai;
(iv) atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat
garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare;
(v) in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; si
2. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0.
i) Solicitantul de finantare nu a inchis aceeasi activitate sau o activitate similara in Spatiul Economic European
in cei doi ani care au precedat depunerea cererii de finantare si la momentul depunerii cererii de finantare
nu are planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr‐o perioada de doi ani dupa finalizarea
investitiei initiale pentru care se solicita finantare, in zona in cauza.
j) Solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (teren
si/sau cladire) unde se face investitia, indiferent de categoria de proiecte avute in vedere de solicitant. Prin
notiunea de cladire se are in vedere inclusiv spatiul juridic delimitat detinut intr‐una din formele mentionate de
solicitantul de finantare (de ex. etaj, parte dintr‐o hala, etc)
o In cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie sa se faca dovada dreptului de a face investitii
asupra terenului si /sau cladirilor aflate in concesiune. Concesiunea trebuie sa acopere o perioada de
minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare pentru solicitantii care se incadreaza in categoria
intreprinderi mari si 8 ani pentru solicitantii care se incadreaza in categoria IMM.
o In cazul unui contract de inchiriere, acesta trebuie sa fie inregistrat la Administratia Financiara (daca este
incheiat cu o persoana fizica) si sa aiba o durata de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare
pentru solicitantii care se incadreaza in categoria intreprinderi mari si 8 ani pentru solicitantii care se
incadreaza in categoria IMM.
o In cazul unui contract de comodat, acesta trebuie sa acopere o perioada de minimum 10 ani de la data
depunerii cererii de finantare pentru solicitantii care se incadreaza in categoria intreprinderi mari si 8 ani
pentru solicitantii care se incadreaza in categoria IMM. Prin contractul de comodat trebuie sa se faca dovada
dreptului de a face investitii asupra terenului si/sau cladirilor inchiriate. In contract nu exista clauze care sa
afecteze bunurile achizitionate/investitiile realizate prin proiect.
o Pentru solicitantii care intentioneaza sa achizitioneze un teren sau cladire, pentru realizarea investitiei este
acceptata depunerea unui ante‐contract de vanzare/cumparare pentru terenul/ cladirea in cauza, odata cu
depunerea documentelor insotitoare ale cererii de finantare. Este obligatoriu ca in cazul achizitionarii de
teren/cladire, in ante‐contractul de vanzare/cumparare trebuie sa fie mentionate obligatoriu:
 Datele cadastrale de identificare
 Dreptul de proprietate al vanzatorului
 Valabilitatea ante‐contractului (de minim 12 luni de la data depunerii cererii de finantare).
Pentru proiectele selectate in vederea finantarii, solicitantul trebuie sa prezinte la
contractare extrasul de carte funciara in copie conforma cu originalul, eliberata de Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care sa probeze faptul ca imobilul unde se va realiza
investitia, trebuie sa fie liber de orice sarcini si servituti, sa nu faca obiectul unor litigii in
ATENTIE!
curs de solutionare la instantele judecatoresti si nici al unor revendicari potrivit unor legi
speciale in materie sau a dreptului comun.
Prevederea de mai sus nu se aplica in cazul proiectelor care prevad numai achizitia de
echipamente
k) Solicitantul de finantare este inscris in RPC (Registrul Potentialilor Contractori) si are documentele de
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Categorii de
proiecte

inregistrare actualizate la data depunerii documentelor insotitoare (cu exceptia solicitantilor din alt stat
membru UE)
Pentru solicitantii care sunt inregistrati intr‐un alt stat membru al UE, echivalentul
documentele care trebuie inregistrate in RPC se vor prezenta in dosarul cu documente
insotitoare ale Cererii de finantare
ATENTIE!
Solicitantul va aduce documentele similare celor solicitate prin RPC odata cu dosarele
documentelor insotitoare.
Documentele trebuie sa fie insotite de traducere autorizata.
l) Solicitantul se incadreaza intr‐una dintre categoriile: intreprindere mica/ intreprindere
mijlocie/intreprindere mare.
Prezentul apel se adreseaza solicitantilor care vor dezvolta urmatoarele categorii de proiecte:
• Proiecte de constructii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare in
cadrul intreprinderii) insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru
extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare.
• Proiecte de modernizare, extindere, consolidare si schimbare de destinatie a unui departament de CD
existent insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei
de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare. Proiectul va fi insotit obligatoriu de
documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si plan de afaceri.
• Proiecte de achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare. Pentru aceasta categorie de
proiecte sunt acceptate si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul). Tipurile de lucrari exceptate
de la autorizare sunt cele mentionate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului
dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Dotarea cu echipamente si instrumente de cercetare este activitate OBLIGATORIE pentru
fiecare categorie de proiect.
Solicitantul trebuie sa demonstreze prin proiect ca investitia propusa sprijina dezvoltarea capacitatii de cercetare a
intreprinderii, in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata; de asemenea, prin aceasta noua
investitie se vor crea noi locuri de munca pentru activitatile de CD ale intreprinderii.
De asemenea, solicitantul trebuie sa prezinte gradul de noutate a infrastructurii sau a echipamentelor propuse a
fi achizitionate in cadrul proiectului.
Pentru toate cele trei tipuri de proiecte solicitantul este obligat sa prezinte Certificatul de Urbanism si o copie a
Cererii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (marcata conform cu originalul).
a) Investitia realizata prin proiect nu a fost finantata si nu este finantata in prezent din alte fonduri publice;
b) Domeniul de cercetare al proiectului este specificat in cererea de finantare si reprezinta unul din domeniile
de specializare inteligenta;
c) Proiectul sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
d) Lucrarile/ activitatile propuse in cadrul proiectului nu au inceput inainte de depunerea de catre solicitant a
cererii de finantare pentru obtinerea finantarii;
Inceperea lucrarilor sau inceperea proiectului inseamna fie demararea lucrarilor de
constructii in cadrul investitiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de
comanda pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investitia devine
ATENTIE!
ireversibila, in functie de care are loc primul. Achizitia de terenuri si lucrarile pregatitoare,
cum ar fi obtinerea permiselor si realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate
drept incepere a lucrarilor.
ATENTIE!

Criterii de
eligibilitate
a
proiectului

e) Valoarea finantarii nerambursabile solicitate se incadreaza in limitele mentionate in cererea de propuneri de
proiecte.
f) Proiectul sa contina cel putin activitatea eligibila de achizitie de echipamente CD.
g) Durata proiectului sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte.
h) Proiectul nu solicita finantare pentru activitati de export.
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i)
j)

Activitati
eligibile
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Proiectul nu va utiliza cu pregadere produse nationale in detrimentul produselor importate.
Proiectul nu solicita finantare pentru activitati din:
9 sectorul pescuitului si al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in
sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
9 sectorul productiei agricole primare;
9 sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: (i) atunci cand valoarea
ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la
producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; sau (ii) atunci cand ajutoarele sunt
conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
9 facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787
a Consiliului;
9 sectorul siderurgic, din sectorul carbunelui, din sectorul constructiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice,
din sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe, din sectorul producerii si distributiei de energie si al
infrastructurii pentru aceasta.
Urmatoarele categorii de activitati sunt eligibile pentru finantare in cadrul prezentei actiuni:
• achizitionarea de teren;
• constructie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor
institute/centre/laboratoare CD;
• achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si/sau suprafete in cadrul cladirilor, instalatii, utilaje,
echipamente pentru cercetare etc;
• achizitionarea de active necorporale pentru CD;
Nu este obligatoriu ca un proiect sa includa toate activitatile enumerate mai sus.
Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv activitati de constructie/ modernizare/
modificare/ extindere/ consolidare/ schimbare destinatie cladiri. Se urmareste dotarea
departamentelor CD ale intreprinderilor cu aparatura, instrumente, echipamente pentru
ATENTIE!
cercetare care sa functioneze intr‐un mediu adecvat.
Proiectul nu va utiliza cu precadere produse nationale in detrimentul produselor
importate.
Urmatoarele categorii de activitati NU sunt eligibile pentru finantare in cadrul prezentei actiuni dar sunt
obligatorii pentru implementarea proiectului (si urmeaza a fi finatate din fondurile solicitantului fara a se lua in
consideratie la calculul asistentei publice nerambursabile):
• activitati de informare si publicitate pentru proiect;
• activitatea de audit final a proiectului;
• managementul proiectului;
Activitatile finantate in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte trebuie sa constituie investitii initiale
pentru departamentele de cercetare‐dezvoltare din cadrul intreprinderilor.
Investitia initiala desemneaza:
o investitie in active corporale si necorporale legata de demararea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei
unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate sau
o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente.
Intreprinderile mari din regiunea Bucuresti‐Ilfov trebuie sa demonstreze ca investitiile initiale sunt in favoarea
unei noi activitati economice.
Investitie initiala pentru o noua activitate economica:
inseamna o investitie in active corporale si necorporale legata de demararea unei noi unitati sau de diversificarea
activitatii unei unitati, cu conditia ca noua activitate sa nu fie identica sau similara cu activitatea desfasurata
anterior in unitatea respectiva. „Aceeasi activitate sau o activitate similara” inseamna o activitate care face parte
din aceeasi clasa (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua
revizuire asa cum e prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20

Cheltuieli
eligibile
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decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua revizuire si de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii
statistice specifice.
Efectul stimulativ al finantarii si impactul acesteia:
Efectul stimulativ este demonstrat numai in cazul in care activitatile din cadrul proiectului nu au inceput inainte de
depunerea de catre beneficiar a cererii de finantare pentru obtinerea ajutorului.
Inceperea lucrarilor sau inceperea proiectului inseamna fie demararea lucrarilor de constructii in cadrul investitiei,
fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comanda pentru echipamente sau oricare alt angajament
prin care investitia devine ireversibila, in functie de care are loc primul. Cumpararea de terenuri si lucrarile
pregatitoare, cum ar fi obtinerea permiselor si realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept
incepere a lucrarilor.
Investitia initiala trebuie sa aiba ca rezultat intensificarea activitatilor de cercetare‐dezvoltare si inovare la nivelul
intreprinderii. Solicitantul trebuie sa demonstreze ca efectul investitiei asupra activitatilor sale de CDI se va
materializa in cresterea acestora in marime, raza de actiune, volum de cheltuieli si/sau viteza.
Urmatoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:
1. Cheltuieli pentru achizitia de teren in vederea construirii unei cladiri destinate activitatilor de CD sunt
eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului numai daca costul de achizitie al
terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu
excede valoarea de piata.
Regula de eligibilitate se aplica si in cazul in care se achizitioneaza o cladire in scopul demolarii acesteia si utilizarii
terenului.
2. Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare
destinatie cladiri
Sunt eligibile in limita a max. 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, daca se realizeaza constructia unei
unitati noi de cercetare‐dezvoltare in cadrul intreprinderii si daca valoarea totala a investitiei depaseste 20 milioane
lei.
In toate celelalte cazuri sunt eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Tipurile de cheltuieli incluse in aceasta categorie trebuie sa respecte prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului‐cadru al documentatiei tehnico‐economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisa in HG nr. 28/2008, cu
urmatoarele exceptii:
• La cap.1.2 „Cheltuieli pentru amenajarea terenului” sunt excluse:
o lucrari care implica devieri de cursuri de apa sau stramutari de localitati sau monumente istorice,
• La cap.2 „Cheltuieli necesare pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului” sunt excluse:
o Lucrari care implica executarea de cai ferate industriale,
• La cap.5.2 „Cheltuieli pentru comisioane si taxe” sunt excluse:
o comisionul bancii finantatoare, comisioanele si dobanzile aferente creditelor, valoarea primelor
de asigurare din sarcina autoritatii contractante (beneficiarului), taxele pentru acorduri, avize si
autorizatia de construire/desfiintare, precum si alte cheltuieli de natura taxelor sau
comisioanelor.
3. Cheltuieli pentru lucrari care sunt exceptate de la autorizare
(daca este cazul)
4. Cheltuieli pentru achizitie de active corporale
3.1. Echipamente IT si pentru comunicatii;
3.2. Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare
5. Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului)
4.1 Aplicatii informatice

4.2 Licente
6. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri
Cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri sunt eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului.
In cazul in care se efectueaza si lucrari de modernizare/extindere/consolidare/schimbare destinatie cladiri, atunci,
acestea impreuna cu cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri sunt eligibile in aceeasi limita de 40% din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului.
In cazul in care cladirea se achizitioneaza impreuna cu un teren mai mare decat amprenta la sol a cladirii, in cadrul
raportului intocmit de evaluatorul independent autorizat se va preciza separat valoarea terenului, respectiv
valoarea cladirii. Daca pe terenul achizitionat impreuna cu cladirea nu se vor construi cladiri destinate activitatilor
de CDI, atunci valoarea terenului nu este eligibila. Daca se vor construi cladiri destinate activitatilor de CDI, atunci
cheltuielile pentru achizitia de teren sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Costul de achizitie al cladirii deja construite este eligibil daca este certificat de un evaluator independent autorizat,
care confirma ca valoarea acesteia nu excede valoarea de piata si respecta conditiile tehnice prevazute in legislatia
nationala.
Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizari corporale recunoscuta ca activ se vor inregistra in
contabilitate in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 privind reglementarile contabile privind situatiile financiare
anuale/individuale si situatiile financiare anuale consolidate si vor reprezenta valoarea totala a activului. Aceeasi
regula se aplica si pentru imobilizarile necorporale.
Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila, potrivit legii. Pentru a fi eligibila,
cheltuiala TVA trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din fonduri.
In afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt
necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suporta de catre solicitant, fara a fi luate in
considerare la determinarea asistentei financiare nerambursabile. Cheltuielile pentru auditul final al proiectului,
cheltuielile aferente activitatii de informare si publicitate pentru proiect si cheltuielile aferente managementului
de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect si vor fi suportate integral de catre beneficiar.
Conditii generale de eligibilitate a cheltuielilor
a) sa fie suportate de catre beneficiar si platite intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023.
b) sa fie insotite de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile
cu valoare probatorie, echivalenta facturilor, pe baza carora cheltuielile sa poata fi auditate si identificate.
c) sa nu contravina prevederilor programului;
d) sa fie cuprinsa in contractul /decizia/ordinul de finantare, incheiat de catre autoritatea de management sau
organismul intermediar, pentru aprobarea operatiunii cu respectarea art. 65 alin.(11), art. 70 si art. 125 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
e) sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.
f) sa nu fi facut obiectul altor finantari publice, in conditiile legii.
g) sa fie efectuate dupa data depunerii cererii de finantare cu exceptia cheltuielilor cu achizitionarea de terenuri.
Conditii specifice privind investitiile initiale:
a) Investitia trebuie sa fie mentinuta in regiunea beneficiara pentru minimum 5 ani pentru intreprinderi mari sau
3 ani in cazul IMM‐urilor, dupa finalizarea implementarii proiectului. Aceasta prevedere nu interzice inlocuirea
utilajelor sau echipamentelor devenite invechite ca urmare a unor schimbari tehnologice rapide, cu conditia ca
activitatea sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada minima specificata.
b) Nu sunt permise achizitii in regim de leasing
c) Achizitiile de echipamente second‐hand nu sunt eligibile.
d) In cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentala in procesul de productie, in sensul art. 2 pct.49
„investitii initiale” si pct.51 „investitie initiala pentru o noua activitate economica” din Regulamentul 651/2014,
costurile eligibile trebuie sa depaseasca amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizata in
cursul celor trei exercitii financiare precedente. In cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unitati
existente, costurile eligibile trebuie sa depaseasca cu cel putin 200 % valoarea contabila a activelor reutilizate,
astfel cum au fost inregistrate in exercitiul financiar ce precede inceperea lucrarilor.
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e) Inchirierea de active corporale nu este eligibila pentru investitii initiale pentru departamentele de cercetare‐
dezvoltare. Costurile legate de inchirierea de active corporale pot fi luate in considerare in cazul terenurilor si
cladirilor, contractul de inchiriere trebuie sa continue cel putin timp de cinci ani de la data preconizata de
finalizare a proiectului de investitii pentru intreprinderile mari si cel putin timp de trei ani in cazul IMM‐urilor.
f) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investitii daca indeplinesc urmatoarele
conditii:
9 trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;
9 trebuie sa fie amortizabile;
9 trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul; si
9 trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate
proiectului pentru care s‐a acordat ajutorul pe o perioada de minimum cinci ani sau de trei ani in cazul IMM‐
urilor.
Pe baza de punctaj.
Cererile de finantare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare si selectie, in vederea stabilirii
proiectelor aprobate pentru cofinantare. Procesul de verificare, evaluare si selectie consta in parcurgerea
urmatoarelor etape:
•
etapa de verificare formala si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
•
etapa de evaluare tehnica si financiara a propunerii de proiect;
•
selectia proiectelor.
Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei.
Valoarea finantarii publice nerambursabile pe proiect nu va depasi:
‐ 22.500.000 lei in Municipiul Bucuresti
‐ 67.500.000 lei in regiunea Vest si judetul Ilfov
‐ 90.000.000 lei in celelalte regiuni ale Romaniei (Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).
Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi 225.000.000 lei (50 milioane euro).
Finantarea publica din fonduri nerambursabile pentru proiect nu va depasi urmatoarele limite ca procent din
cheltuielile eligibile:
Regiunea
Intreprindere mare
Intreprindere mijlocie Intreprindere mica
Nord‐Vest, Centru, Nord‐Est, Sud‐Est,
50%
60%
70%
Sud‐Muntenia, Sud‐Vest Oltenia
Vest si judetul Ilfov
35%
45%
55%
Municipiul Bucuresti pana la 31
15%
25%
35%
decembrie 2017
Municipiul Bucuresti in perioada 2018‐
10%
20%
30%
2020
In regiunea Bucuresti‐Ilfov, beneficiarii de tip intreprindere mare primesc ajutoare regionale pentru investitii
numai pentru investitii initiale in favoarea unei noi activitati economice.
• max. 24 luni ‐ pentru proiectele de dotare si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul).
• max. 36 luni ‐ pentru celelalte doua categorii de proiecte.
Perioada de implementare include durata proiectului, precum si un termen de max. 45 de zile calendaristice in
care beneficiarul va efectua toate platile aferente activitatilor proiectului.
•

27 iunie 2015 – 18 august 2015.

Proiectele finantate in cadrul acestui program trebuie sa fie implementate pe teritoriul Romaniei.

