
I. Finantare nerambursabila prin POR 2.2 - ULTIMUL
APEL

Va anuntam lansarea POR 2.2 pentru regiunile de dezvoltare

Sud Est, Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia

Relansarea are ca scop utilizarea alocarii financiare ramase
disponibile in cadrul PI 2.2, dupa primul apel de proiecte, dupa cum

urmeaza:

SUD EST: 27.94 milioane €
SUD MUNTENIA: 38.67 milioane €

SUD VEST OLTENIA: 17.97 milioane €

*Pentru regiunile de dezvoltare Nord Vest si Centru, alocarea financiara a fost dejat contractata in

totalitate

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicatiei MySIMS, in
perioada 04.05 - 04.06.2020

PROGRAM OPERATIONAL REGIONAL 2014 -
2020

APEL 2 - 2020

Prioritatea de investitii POR 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea
capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Perioada de depunere:
04.05 - 04.06.2020

Valorea finantarii nerambursabile
200.000 - 1.000.000 EURO

Programul se adreseaza
Microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau mijlocii

(3-249 angajati)

Proiectele cu punctaj de calitate de 75 puncte si care se incadreaza in alocarea
financiara disponibila pentru acest apel vor fi contractare.

II. Finantare nerambursabila prin Programul de
microindustrializare

In cursul zilei de 26.02.2020, Ministerul Economiei, Energiei si
Mediului de Afaceri prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru
IMM a publicat varianta de procedura de implementare a "Programului

national multianual de microindustrializare 2020"
 

Finantarea nerambursabila in cadrul acestui program este de
maxim 450.000 RON, reprezentand 75% din valoarea cheltuielilor

eligibile. 
 

Conditii pentru acordarea finantarii:
1) Intreprinderi mici si mijlocii cu un numar de angajati cuprins

între 9 - 250 de angajati;
2) Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica

in cadrul prezentului program decât cu o singura societate;
3) Vizeaza locatia de implementare din mediul urban SAU rural;

4) Firma a obtinut in anul 2019 venituri de minim 30% din
activitatea de productie pentru care solicita finantare;

5) Firma are minim 2 ani vechime;
6) Mentinerea pe o perioada de 3 ani a numarului de angajati pe
perioada nedeterminata existenti in luna inregistrarii proiectului;
7) Pentru punctaj maxim - crearea a 2 noi locuri de munca pentru
persoane care fac dovada intoarcerii din diaspora în ultimele 12

luni.
 

Investitiile finantabile prin acest program sunt:
 

1)  Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de
lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor

fixe, 

2) Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod
de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate

de marcat electronice fiscale

3) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de
teren simbol G (maxim 40% din valoarea proiectului)

4) Stivuitoare

5) Echipamente IT

6) Mobilier, aparatura birotică şi sisteme de protectie a valorilor umane
si materiale;

7) Achizitionarea de spatii de lucru, spaţti de productie, inclusiv din
elemente prefabricate (maxim 40% din valoarea proiectului)

 

Pentru oferte de echipamente, solutii tehnice si consultanta
tehnica specifica aplicatiilor dumneavoastra, consultati
furnizorul de echipamente si tehnologie Tecnoservice

Equipment.

Pentru inscrieri si mai multe detalii, consultati compania
VRSD Consulting care va poate oferi servicii de consultanţă

specializată în faza de elaborare a documentaţiei de
finanțare și a implementării proiectului.

Va suntem alaturi in elaborarea proiectelor
dumneavoastra!

GRILA DE EVALUARE LISTA CODURILOR CAEN

https://www.youtube.com/watch?v=OJinO-Kq5G4&feature=youtu.be
https://mcusercontent.com/8f7d92a22ab75ed6288f56b36/files/23f15e43-c1c2-4693-8de4-4d1f607fb5ed/Prezentare_VRSD__1_.pdf
mailto:office@tecnos.ro
mailto:office@vrsdconsulting.ro
http://vrsd.ro/
http://www.vrsd.ro/
https://vrsd.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anexa4-Grila_ETFPOR2.2.pdf
https://vrsd.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anexa2.Lista_domenii_eligibilePOR2.2.pdf

