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COMPASS Consulting este o companie de consultanta in management si cercetare 
de marketing B2B. Experienta acumulata este confirmata prin cele peste 500 de 
misiuni in peste 31 de domenii diferite in care s-a lucrat in ultimii 17 ani (1992-
prezent). Mai jos sunt cateva exemplificari: 
1. realizarea a mai mult de 100 planuri de afaceri si studii de fezabilitate pentru 

investitii pana la 22 mil USD. Planuri de afaceri pot fi atat pentru investitii greenfield 
(ex: lansarea unei noi linii de business) cat si pentru extindere (deschidere noi 
depozite, marire flota, etc). Pentru mai multe detalii, click: www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=301  

2. realizarea a mai mult de 25 studii de piata la nivel national pentru firme atat din 
Romania cat si din strainatate. Cateva referinte: Piata alimentara (carne, peste, 
lactate, legume si fructe, conserve, bere, vin, ape minerale), Piata de Servicii de 
Facility Management, Piata de geamuri securizate, Piata HVAC, Piata de ambalaje 
din plastic etc. Pentru mai multe detalii, click: www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=462  

3. participarea intr-un set de proiecte / consortii cu finantare UE, World Bank, CFCU 
etc. Detalii: www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=545  

4. realizarea de analize diagnostic urmate de proiecte de restructurare / 
imbunatatire pentru companii sau departamente din firme aflate in crestere. In acest 
mod practic firmele romanesti au acces la o upgradare mai rapida a know-how-ului 
organizational, astfel incat sa fie in linie cu ceea ce exista pe plan international 
tinand cont de marimea si domeniul de activitate. Pentru mai multe detalii, click: 
www.compass.ro/ro/sectiune.php?s=42 
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Fonduri nerambursabile pentru consolidarea si modernizarea 

IMMurilor din sectorul productiv – ultimul apel! 
 

 
Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice, aflat in derulare in 
momentul de fata in Romania, ofera sprijin european nerambursabil intreprinderilor mici 
si mijlocii pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii 
tangibile si intangibile. 
 

 
Investitiile pentru intreprinderi mici si 
mijlocii (IMM-uri) sunt finantate prin 
intermediul operatiunilor: 

- A2 sprijin financiar nerambursabil 
de pana la 250.000 euro pentru 
intreprinderile mici si mijlocii 

- A1 sprijin financiar nerambursabil 
intre 250.001 - 1.500.000 euro 
pentru intreprinderi mici si 
mijlocii 

Solicitanti eligibili.  Pentru ambele 
tipuri de finantari pot depune proiecte 
intreprinderile mici si mijlocii (inclusiv 
societati cooperative), cu exceptia 
microintreprinderilor (pentru acestea din 
urma existand oportunitati de finantare 
dedicate). De asemenea, sunt eligibile 
doar urmatoarele activitati economice:  

� codul CAEN B – Industria 
extractiva (cu exceptia codurilor 
051,052, 061, 062, 0721, 0892, 
091, 099),  

� C – Industria prelucratoare (cu 
exceptia codurilor 101, 102, 103, 
104, 105, 106,107, 108,109,110,120, 
191, 192, 2051, 206, 242, 243, 
2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 
332),  

� E – Distributia apei, salubritate, 
gestionarea deseurilor, activitati de 
decontaminare (cu exceptia 
codurilor 360, 370, 381, 382, 390), 

� F – Constructii (cu exceptia 
codurilor 411, 4399). 

 
Activitati eligibile. Aceste doua linii de 
finantare au in comun tipurile de 
activitati eligibile pentru care se pot 

obtine fonduri nerambursabile. Astfel, 
proiecte trebuie sa cuprinda activitati de 
tipul: 

a) Crearea unei noi unitati de 
productie (fabrica/sectie/instalatie). 

b) Extinderea unei unitati 
existente pentru cresterea capacitatii de 
productie. 

c) Diversificarea productiei unei 
unitati existente, prin lansarea de noi 
produse. 

d) Modernizarea intreprinderii (ex: 
modernizare instalatii, dotari cu 
echipamente si instalatii inalt 
tehnologizate, automatizarea procesului 
de fabricatie, introducerea de noi 
tehnologii de productie). 

e) Achizitionarea de bunuri 
intangibile (software, brevete, licente, 
know-how sau solutii tehnice 
nebrevetate). 

f) Consultanta si instruire 
specializata, strict legate de activitatile de 
investitii specificate mai sus. 
De asemenea, cheltuieli eligibile 
aferente tipurilor de activitati prezentate 
mai sus, pot fi: 

a) Achizitia de teren (eligibile in 
limita a 10% din totalul cheltuielilor 
eligibile). 

b) Cheltuieli pentru cladiri si 
instalatii aferente constructiilor (in limita 
a 50% din totalul cheltuielilor eligibile) 
precum: achizitie cladiri, constructie si 
modernizare cladiri. 

c) Achizitia de bunuri din categoria 
mijloacelor fixe precum: instalatii si 
echipamente, mijloace de transport 
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tehnologice care sunt strict necesare 
pentru ciclul de productie, etc 

d) Achizitia de servicii de 
consultanta pentru: studiile de 
amplasament asupra terenului, studiul 
pentru organizarea de santier, planuri de 
afaceri si studii de prefezabilitate si 
fezabilitate; studii de impact al 
proiectului asupra mediului, servicii de 
consiliere a beneficiarului in 
managementul si implementarea 
proiectului de investitii, etc 

e) Instruire specializata pentru 
personalul operativ (in cazul achizitiilor 
de tehnologie / echipamente / software). 
 
In situatia ambelor opeatiuni, valoarea 
maxima a finantarii este aceeasi, 
adica: 

a) pentru intreprinderile mici: 
- 60% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov 
- 70% pentru restul regiunilor 

b) pentru intreprinderile mijlocii: 
- 50% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov; 
- 60% pentru restul regiunilor.  
De asemenea, durata maxima a 
proiectului este de 24 luni. 
 
Important pentru potentialii beneficiari 
este faptul ca, in cadrul acestor tipuri de 
finantari europene se acorda prefinatare 
de maxim 35% din valoarea ajutorului 
financiar nerambursabil aprobat in cadul 
fiecarui proiect. 
 
Pentru ambele tipuri de finantari 
nerambursabile, pana la momentul de 
fata, au fost lansate deja doua apeluri de 
proiecte, unul in anul 2008, iar celalalt in 
anul 2009.  
Important! Pentru ambele linii de 
finantare vor fi lansate cereri de 
propuneri de proiecte si in 2010, cu 
mentiunea ca acestea vor fi ultimele 
apeluri, deoarece va fi alocat bugetul 

integral ramas disponibil pe operatiune 
pe intreaga perioada de programare 
(2007 - 2013).  
Din aceasta perspectiva, in eventualitatea 
in care sunteti interesati de accesarea 
unor astfel de fonduri europene, trebuie 
sa stiti ca acest set de apeluri vor 
reprezinta ultima oportunitate de a obtine 
sprijin nerambursabil europen pentru 
investitii in intreprinderi mici si mijlocii 
(IMM-uri). 
Conform Caledarului orientativ al 
lansarilor din carul POS CCE pentru 2010 
(actualizat, publicat la 8 aprilie 2010), 
Operatiunea 1.1.1. A2 Sprijin financiar in 
valoare de pana la 250.000 euro acordat 
pentru investitii in intreprinderile mici si 
mijlocii urmeaza a fi redeschisa depunerii 
de proiecte in luna iulie 2010 (al treilea 
apel) si va avea un buget alocat de 
aproximativ 70 milioane euro.  
De asemenea, Operatiunea 1.1.1 A1 Sprijin 
financiar in valoare cuprinsa intre 
250.001 - 1.500.000  euro  acordat 
pentru investitii in intreprinderile mici si 
mijlocii urmeaza a fi lansata, conform 
aceluiasi calendar orientativ, in luna 
septembrie 2010 si va avea un buget 
alocat de aproximativ 45 milioane euro. 
 
Avand in vedere faptul ca aceste apeluri 
de proiecte vor fi foarte probabil ultima 
ocazie de a obtine finantare 
nerambursabila pentru eventualele 
dumneavoastra proiecte de investitii in 
industria productiva, specialistii 
COMPASS va recomanda sa demarati din 
timp identificarea si analiza alternativelor 
de investitii, precum si elaborarea 
dosarului de proiect (cerere de finantare, 
plan de afaceri, etc), in cazul in care doriti 
sa solicitati fonduri nerambursabile prin 
intermediul oportunitatilor POS CCE 
prezentate mai sus. 
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Sprijin european pentru modernizarea 

exploatatiilor agricole – Masura 121 
 

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor 
agricole” se incadreaza in Axa I – 
„Cresterea competitivitatii sectorului 
agricol si silvic” a Programului National 
de Dezvoltare Rurala, program finantat 
prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala (FEADR). 
 
FEADR  este un instrument de finantare 
creat de Uniunea Europeana pentru a 
sprijini tarile membre in implementarea 
Politicii Agricole Comune. Acest fond este 
corespondentul Fondului SAPARD. 
 
Solicitantii care pot beneficia de 
fondurile oferite de aceasta masura 
trebuie sa se incadreze in urmatoarele 
categorii: 

� Persoana fizica; Persoana fizica 
autorizata 

� Intreprinderi individuale si 
familiale  

� Asociatie familiala  
� Societate in nume colectiv – SNC, 

Societate in comandita simpla – 
SCS, Societate in comandita pe 
actiuni – SCA; 

� Societate pe actiuni – SA  
� Societate cu raspundere limitata – 

SRL; 
� Societate comerciala cu capital 

integral privat; 
� Societate agricola; 
� Societate cooperativa agricola; 
� Grup de producatori, doar cu 

conditia ca investitiile realizate sa 
deserveasca interesele propriilor 
membri; 

� Cooperativa agricola, doar cu 
conditia ca investitiile realizate sa 
deserveasca interesele propriilor 
membri. 

Proiectele depuse in cadrul acestei masuri 
trebuie sa acopere una sau mai multe 
activitati eligibile: 

1. Construirea si/sau modernizarea 
cladirilor utilizate pentru productia 
agricola la nivel de ferma; 
2. Construirea si/sau modernizarea 
infrastructurii rutiere interne sau de acces 
din domeniul agricol, inclusiv utilitati si 
racorduri 
3. Construirea si/sau modernizarea 
fermelor de taurine pentru productia de 
lapte 
4. Construirea si/sau modernizarea 
serelor, inclusiv a centralelor termice si 
instalatiilor de irigat, asigurarea 
utilitatilor in vederea respectarii 
conditiilor de mediu; 
5. Achizitionarea (inclusiv leasing) de 
tractoare noi, combine de recoltat, 
masini, utilaje, instalatii, echipamente si 
accesorii, echipamente si software  
6. Achizitionarea (inclusiv leasing) de noi 
mijloace de transport specializate, 
necesare activitatii de productie 
7. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti 
fructiferi si capsuni; 
8. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, 
pomi fructiferi si arbusti, alti arbori; 
9. Investitii pentru producerea si 
utilizarea durabila a energiei din surse 
regenerabile in cadrul fermei; 
10. Investitii pentru procesarea 
produselor agricole la nivelul fermei, 
cuprinzand echipamente pentru vanzarea 
acestora, inclusiv depozitare, racire etc.; 
11. Investitii in apicultura, cu exceptia 
celor realizate prin Programul National 
Apicol; 
12. Investitii necesare adaptarii 
exploatatiilor pentru agricultura ecologica 
13. Investitii necesare realizarii 
conformitatii cu standardele comunitare 
14. Costurile generale ale proiectului, cum 
ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si 
consultanti, studii de fezabilitate, taxe 
pentru eliberararea certificatelor, etc 
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Important este faptul ca, in cadrul acestei 
masuri, se acorda prioritate pentru 
proiectele care realizeaza investitii in: 
Sectorul vegetal: (i) legume; (ii) pepiniere 
si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, 
capsunarii; (iii) culturi de camp; (iv) 
pepiniere si plantatiile de vita de vie 
pentru vin (cu exceptia restructurarii/ 
reconversiei plantatiilor de vita de vie) si 
struguri de masa; (v) culturi de specii 
forestiere cu ciclu de productie scurt si 
regenerare pe cale vegetala, in scopul 
producerii de energie regenerabila. 
Sectorul de crestere a animalelor: (i) 
bovine pentru lapte; (ii) porcine, din care: 
pentru reproductie si la ingrasat (iii) 
ovine si caprine; (iv) pasari . 
 
Prin Masura 121 se acorda fonduri 
nerambursabile in proportie de 40% – 
65% (pentru perioada 2010 – 2013) din 
valoarea eligibila a proiectului. 
Pentru perioada 2010 – 2013: 
● Valoarea maxima a cofinantarii publice 
este de 800.000 Euro, iar ponderea 
sprijinului nerambursabil va fi de maxim 
40%. Per total, valoarea eligibila a unui 
proiect nu poate depasi 2.000.000 euro. 
Procentul sprijinului nerambursabil de 
40% se va putea majora cu: 

� 10% pentru investitiile realizate de 
tinerii agricultori sub 40 ani, la 
data depunerii cererii de finantare 

� 10% pentru investitiile realizate de 
agricultorii din zonele montane cu 
handicap natural, in zone cu 
handicap natural si in arii naturale 
protejate Natura 2000 

� 10% pentru investitiile avand drept 
scop implementarea noilor 
provocari prin urmatoarele tipuri 
de operatiuni: „imbunatatirea 
eficientei utilizarii si depozitarii 
ingrasamintelor cu azotat”, 
„instalatii pentru tratamentul 
apelor reziduale in exploatatii 
agricole si in cadrul proceselor de 
prelucrare si comercializare”. 

� 25% numai pentru anul 2010, 
pentru investitiile noi avand drept 
scop protectia apelor impotriva 
poluarii cu nitrati proveniti din 
surse agricole. 

● Valoarea maxima a cofinantarii publice 
poate ajunge la 1.200.000 Euro, cu o 
pondere a sprijinului nerambursabil de 
maxim 40%, pentru proiectele care includ 
si investitii pentru producerea si 
utilizarea energiei regenerabile. Valoarea 
maxima eligibila a unui proiect va fi de 
3.000.000 Euro. 
● Valoarea maxima a cofinantarii publice 
poate ajunge la 1.600.000 Euro, cu o 
pondere a sprijinului nerambursabil de 
maxim 40%, pentru proiectele care 
apartin unei forme asociative si care 
deservesc membrii acesteia. Valoarea 
maxima eligibila a unui proiect va fi de 
4.000.000 Euro. 
 
Ca o noutate fata de apelurile anterioare, 
inecpand cu anul 2010, alocarea 
financiara se va face distinct pentru 
sectorul vegetal si pentru sectorul de 
cretsere a animalelor, iar punctarea 
proiectelor se va face la fel, distinct pe 
cele doua sectoare. 
 
IMPORTANT: Aceasta linie de finantare 
se estimeaza a fi lansata pe data de 3 mai  
2010 si va fi deschisa depunerii de 
proiecte pana la data de 31 mai 2010.  
Alocarea estimativa pentru aceasta 
sesiune de depuneri de proiecte va fi de 
aproximativ 150 milioane euro (conform 
datelor din Calendarul si alocarile 
indicative propuse pentru sesiunile de 
depunere aferente anului 2010, publicat 
de APDRP) . 
De asemenea, conform aceluiasi 
Calendar, in anul 2010 au fost 
programate doua sesiuni de apeluri de 
proiecte, urmatoarea fiind programata 
pentru luna octombrie. 
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Noutati 
� 8 Aprilie 2010 – Actualizare Calendar orientativ al lansarii de apeluri de proiecte in 

cadrul POS CCE! Conform noului calendar publicat de catre ACIS, operatiunile 1.1 A1 si A2 
Sprijin financiar pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii a fost decalat din mai 2010 
in iulie 2010, penstru investitii mic, si din iulie 2010 in septembrie 2010, pentru investitii 
mari; de asemenea, operatiunea pentru implementarea standardelor internationala a fost 
amanata cu 1 luna, respectiv pentru august 2010; mai mult, si operatiunea sprijin pentru 
consultanta a fost reprogramata pentru sfarsitul anului, comparativ cu luna iulie 2010, cum 
era programata initial. 

� 1 Aprilie 2010 – Guvernul a deblocat angajarile in AM-uri! Guvernul a aprobat o 
ordonanta de urgenta privind masurile de ocupare a posturilor in sectorul bugetar, prioritate 
urmand sa aiba structurile care gestioneaza fondurile europene; au fost luate cateva masuri in 
principal pentru intarirea structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei 
financiare comunitare, cu scopul de  a evita blocajele ce pot aparea in procesul de absorbtie. 

� 30 Martie 2010 – POSDRU: Termenul limita pentru schemele de ajutor de stat a 
fost prelungit! AM POSDRU a anuntat prelungirea termenului limita pentru transmiterea 
electronica a cererilor de finantare in cadrul schemelor de ajutor de stat pana la 30 noiembrie 
2010. Liniile de finantare ar fi trebuit sa se inchida pe 31 martie 2010, ora 16:00. Decizia de 
prelungire a termenului de depunere se aplica doar pentru urmatoarele scheme de finantare: 
 „Sprijin financiar pentru ocupare” (nr. 73)  
„Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural” (nr.74)  
„Programe de mentorat pentru tinerii angajati” (nr.75) 

� 25 Martie 2010 – Peste 700 de proiecte finantate din FEADR au fost finalizate! Pana 
in acest moment, 722 de proiecte de investitii in agricultura si dezvoltare rurala care au fost 
deja finalizate, a anuntat APDRP.  
Proiectele de investitii finalizate au beneficiat de fonduri nerambursabile in valoare totala de 
peste 100 de milioane de euro acordate prin FEADR. Dintre proiectele finalizate, cele mai 
multe au vizat investitii prin Masura 121 - „Modernizarea exploatatiilor agricole” din cadrul 
PNDR - prin aceasta Masura au fost finalizate 617 proiecte de investitii, valoarea fondurilor 
europene care au fost acordate fiind de 85,13 milioane de euro. De asemenea, in cadrul 
Masurii 123 - „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”, dar si a 
Schemelor de Ajutor de Stat XS 13/2008 si XS 28/2008 au fost finalizate 88 de proiecte de 
investitii, pentru care au fost acordate 13 milioane de euro. In cadrul Masurii 312 - „Crearea si 
dezvoltare microintreprinderilor” au fost finalizate 17 proiecte care au beneficiat de fonduri 
nerambursabile in valoare de peste 1,8 milioane de euro.  

� 26 Martie 2010 – Se lanseaza doua linii de finantare in domeniul pescuitului! 
Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP a: Masura 2.1 – „Investitii 
productive in acvacultura” (alocarea financiara pentru 2010 este de 35.916.384 euro) si 
Masura 2.6 – „Investitii in procesare si marketing” (alocare financiara pentru 2010 este de 
21.423.808 euro). Termenul limita de depunere a proiectelor este 31 decembrie 2010. 

 

  NOTA: 
Acest email are caracter informativ. V-a fost oferit din unul sau mai multe din motivele urmatoare: ati solicitat 

primirea ofertei noastre, sunteti un client al firmei noastre, sunteti in baza noastra de date ca urmare a unor 

corespondente/solicitari anterioare.  

Ne cerem scuze daca acest mesaj a ajuns la dumneavoastra in mod intamplator. Daca nu doriti sa mai primiti 

Newsletterul COMPASS Consulting, trimiteti un reply cu Subject "UNSUBSCRIBE" si adresa dumneavoastra de e-mail 

va fi stearsa din baza noastra de date. 

 

Pentru mai multe detalii/informatii privind modalitatile de accesare a Fondurilor Europene si 

serviciile COMPASS Consulting, va rugam sa ne contactati la telefon 021 321 5987 / fax 021 

320 4292 sau fondurieuropene@compass.ro.  


