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Program 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 2007-2013” 

Axa 

 

Axa Prioritară 1- Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient 

DMI 

 

1.3 Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului 

Operatiunea 

 

b) Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii. 

 

Termen limita Termen limita. Deschidere: februarie 2012 – inchidere: 31.10.2011. 
Prima sesiune depuneri: februarie 2012- durata de 30 zile pentru 

inregistrare si depunere.  

 

Alocare financiara 

apel 

2012: ~ 84 mil. Lei (20 mil Euro) 
2010: ~ 10 mil. Euro; din bugetul total 2007-2013 al operatiunii, ramâne 

pentru următoarele apeluri, sau eventuale realocări, o sumă de ~ 50 mil. 

euro 

2009: 25.8 milioane Euro 

Valoare min/ max a 

AFN 

Maxim 170.000 lei/ 40.000 Euro = ajutor financiar nerambursabil 

Dar max 20% din CA in anul anterior 

Valoare maxima a 

finantarii (%) 
• 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru orice 

tip de solicitant 

Durata min/ max a 

proiectului 

Maxim 12 luni 

 

Solicitanti eligibili 

 

Microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii. 
Nu sunt eligibile în cadrul acestei operaţiuni organizaţiile 

neguvernamentale, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate şi 
asociaţiile familiale. 

 

Activitati eligibile 

 

si  

 

Cheltuieli Eligibile 

 

a) Elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse 

şi/sau servicii şi tehnologii; max 170.000 (AFN) 
b) Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate şi/sau 

fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente şi 
competitive, precum şi pentru crearea de produse competitive; max 

120.000 (AFN) 

c) Elaborarea de studii şi strategii de management, marketing şi/sau 

analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect; max 

100.000 (AFN) 

d) Elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de promovare pentru 

un anumit proiect; max 100.000 (AFN) 

e) Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi stimulare a 

resurselor umane în vederea extinderii afacerii sau implementării unui 

anumit proiect; max 100.000 (AFN) 

f) Elaborarea de studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale; max 

70.000 (AFN) 

g) Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente şi 
soluţii informatice sau pentru un domeniu precizat; max 70.000 (AFN) 
h) Elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii. 

50.000 (AFN) 
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Mentiuni 

 

Anexe: 
Formular E – opisul cererii de finantare 

Cererea de finantare (Anexa 1) 
Formular A - declaratie de eligibilitate 

Formular B – declaratie de angajament 
Formular C – declaratie pe proprie raspundere 

Formular D – declaratie privind incadrarea intreprinderii 
Hotarare AGA de aprobare a proiectului si a bugetului 

Bilant contabil depus si inregistrat 
Certificat constatator ORC 

CV manager de proiect  

 

Un solicitant poate depune in cadrul aceluiasi apel de proiecte o singura 

cerere de finantare, in care poate solicita consultanta pentru mai multe 

activitati economice cu CAEN eligibile cu conditia respectarii ajutorului de 

minimis.  

Contact  

 

http://oiimm.mimmcma.ro/  

http://amposcce.minind.ro    

 


