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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 19 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 europene pentru investitii de pana la 

1.065.000 lei acordate pentru IMM-uri  
 

Intreprinderile mici si mijlocii din Romania vor putea beneficia de fonduri europene 
nerambursabile pentru realizarea de investitii de pana la 1.065.000 lei (cca 250.000 Euro) 
pentru crearea, extinderea sau modernizarea  intreprinderii, diversificarea productiei etc, 
dar si pentru consultanta si instruire aferente activitatilor eligibile ale proiectului.    

 
Acestea vor putea fi accesate prin 
intermediul Programului Operational 
Sectorial „Cresterea competitivitatii 
economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa 
Prioritara I - Un sistem de productie 
inovativ si eco-eficient, DMI 1.1 Investitii 
productive si pregatirea pentru 
competitia pe piata a intreprinderilor, in 
special IMM.  
 
Linia de finantare dedicata special acestui 
domeniu este Operatiunea 1.1.1 numita 
„Sprijin financiar in valoare de pana la 
1.065.000 lei acordat pentru investitii in 
intreprinderile mici si mijlocii”. 
 
Proiectele vizate de acest tip de finantari 
nerambursabile sunt cele care contin una 
sau mai multe dintre urmatoarele 
activitati, considerate eligibile: 

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

� Extinderea unui amplasament 
existent pentru cresterea 
productiei 

� Diversificarea productiei unui 
amplasament existent, prin 
lansarea de noi produse sau 
servicii 

� Modernizarea intreprinderii, 
inclusiv schimbari in procesul de 
productie al unui amplasament 
existent; (ex: modernizare 
instalatii, echipamente si instalatii 
inalt tehnologizate, automatizarea 
sau mecanizarea procesului de 
fabricatie, introducerea de noi 
tehnologii de productie) 

�  

 
� Achizitionarea de bunuri 

intangibile, cum ar fi software, 
brevete, licente, know-how sau 
solutii tehnice nebrevetate  

� Consultanta si instruire 
specializata strict legate de 
activitatile de investitii specificate 
mai sus. 

 
Solicitanti eligibili.  Pot depune 
proiecte in cadrul acestei linii de 
finantare intreprinderile mici si mijlocii 
(inclusiv societati cooperative), cu 
exceptia microintreprinderilor, pentru 
urmatoarele activitati economice, 
(conform CAEN Rev. 2):  

� 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). 

De asemenea, solicitantii trebuie sa fi 
obtinut profit sau profit din exploatare in 
ultimul exercitiu financiar incheiat, 
inainte de data depunerii dosarului de 
finantare.  
 
Cheltuieli eligibile. Proiectele depuse 
spre obtinerea de finantare europeana 
nerambursabila in cadrul acestei 
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operatiuni pot cuprinde urmatoarele 
tipuri de cheltuieli considerate a fi 
eligibile:  

� Cheltuieli pentru achizitia de teren 
(in limita a 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile). 

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

� Cheltuieli pentru achizitia de 
bunuri din categoria mijloacelor 
fixe sau a obiectelor de inventar 
precum: instalatii si echipamente, 
mijloace de transport tehnologice 
(doar CAEN F si B) 

� Cheltuieli pentru achizitia de 
imobilizari necorporale, ca: 
aplicatii informatice, brevete, 
licente si know-how, solutii tehnice 
nebrevetate, incluzand software 
legat de procesul de productie si 
cerintele manageriale ale 
intreprinderii.  

� Cheltuieli privind achizitia de 
servicii de consultanta pentru: 
studii de amplasament asupra 
terenului (ridicare topografica, 
studiu geologic), studiul pentru 
organizarea de santier etc.;  studii 
de solutie, a documentatiilor 
pentru obtinerea avizelor tehnice 
de racordare, a proiectelor pentru 
realizarea racordarilor la 
sursele/retelele de utilitati din 
zona; elaborarea planului de 
afaceri, a studiilor de 
(pre)fezabilitate; etc. 

� Instruire specializata pentru 
personalul operativ (in cazul 
achizitiilor de tehnologie/ 
echipamente/ software). 

Finantarea proiectului. Valoarea 
maxima a finantarii acordate este de 
1.065.000 lei. 

Procentul de finantare asigurat din 
fonduri nerambursabile difera in functie 
de tipul de intreprindere, dar si de 
regiunea de unde provine solicitantul.  
Astfel: 

� Intreprinderile mici beneficiaza de 
o finantare nerambursabila de 
60% pentru Regiunea Bucuresti-
Ilfov, respectiv  70% pentru restul 
regiunilor (din valoarea totala a 
cheltuielilor eligibile). 

� Procentul de finantare acordata 
intreprinderilor mijlocii este de  
50% pentru Regiunea Bucuresti-
Ilfov, respectiv 60% pentru restul 
regiunilor. 

Depunerea proiectului. Modalitatea 
de depunere a proiectelor presupune mai 
intai completarea si transmiterea on-line 
a Cererii de finantare. Ulterior, 
solicitantul trebuie sa depuna  dosarul in 
format fizic la sediul Organismului de 
Implementare, care, alaturi de cererea de 
finantare si anexele standard aferente, 
trebuie sa contina si Planul de Afaceri 
pentru investitia propusa de proiect. 
O intreprindere poate depune un singur 
proiect in cadrul aceluiasi apel.  
 
Important! In perioada urmatoare:  
octombrie 2011 (conform calendarului de 
lansare a proiectelor publicat de 
Organismul Intermediar pentru IMM – 
OI IMM) se estimeaza a fi lansat un nou 
apel de proiecte pentru aceasta linie de 
finantare, cu termen limita de depunere a 
proiectelor (90 de zile). 
 
Avand in vedere termenul apropiat de 
redeschidere a liniei, in eventualitatea in 
care sunteti interesati de accesarea unor 
astfel de fonduri europene, 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).
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Noi oportunitati de finantare nerambursabila 

disponibile in curand!  
 

In perioada imediat urmatoare (octombrie – decembrie 2011) urmeaza a fi lansate un set 
de oportunitati de finantare nerambursabila pe diverse domenii de activitate (investitii 
productive, implementarea standardelor internationale, sisteme integrate de management, 
participare la targuri internationale, etc). 

 
Operatiunea POS CCE 1.1.b Sprijin 
pentru implementarea 
standardelor internationale 
 
Aceasta linie de finantare se adreseaza 
microintreprinderilor si intreprinderilor 
mici si mijlocii, care au minim 1 an 
experienta si au inregistrat profit din 
exploatare, si vor sa realizeze un proiect 
pentru: 

� Infiintarea, modernizarea si 
acreditarea laboratoare de 
incercari si etalonari; 

� Implementarea si/sau certificarea 
sistemului de management al 
calitatii ISO 9001 (produselor 
si/sau serviciilor), sistemelor de 
management al mediului ISO 
14001 sau EMAS sau sistemului de 
management integrat 
calitate/mediu; 

� Etichetarea ecologica; 
� Certificarea produselor/ 

serviciilor/ proceselor. 
Finantarea nerambursabila a proiectelor 
poate fi de maxim 840.000 lei si se va 
face dupa urmatoarele procente: 

� 70% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului pentru 
microintreprinderi si 
intreprinderile mici; 

� 60% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului pentru 
intreprinderile mijlocii. 

Depunerea de proiecte se va putea face 
estimativ in luna octombrie 2011(a doua 
parte a lunii) si va fi vorba de un apel cu 
termen limita (60-90 zile de la lansare). 
 
 

 
Operatiunea POS CCE 1.1.c Sprijin 
pentru accesul pe noi piete si 
internationalizare 
 
Solicitantii eligibili pentru aceasta 
oportunitate sunt microintreprinderile si  
intreprinderile mici sau mijlocii, iar 
activitatile ce pot obtine finantare sunt: 
a) participarea la targuri si expozitii 
internationale, organizate in tara sau 
strainatate, cu stand propriu; 
b) participarea la misiuni economice in 
strainatate; 
c) elaborarea si productia de materiale 
tiparite/inscriptionate de promovare a 
agentului economic, in vederea 
participarii la evenimente/actiuni; 
d) promovarea on-line 
(imbunatatirea/realizarea unui site pe 
Internet pentru prezentarea activitatii 
solicitantului si a produselor promovate); 
e) servicii legate de activitati de 
promovare pe noi piete interne, pe piete 
internationale si marketing; 
f) servicii de identificare a 
furnizorilor/clientilor externi prin 
programele Hosted Buyers. 
 
Si in cazul acestei operatiuni, valoarea 
maxima ce poate fi obtinuta este de 
840.000 lei (aproximativ 200.000 euro), 
reprezentand maxim 70% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectului 
pentru microintreprinderi si 
intreprinderile mici, respectiv maxim 
60% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului pentru intreprinderile 
mijlocii. 
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Apelul de proiecte pentru aceasta linie de 
finantare a fost lansat pe 26.08.2011, iar 
inscrierea on-line a proiectelor se poate 
face in intervalul 12.09.2011 - 26.11.2011. 
 
Operatiunea POS CCE 3.3.1 Sprijin 
pentru sisteme TIC integrate si alte 
aplicatii electronice pentru afaceri 
 
De aceasta oportunitate de finantare 
nerambursabila pot beneficia 
microintreprinderile si intreprinderile 
mici si mijlocii care doresc: 

� Implementarea sau extinderea 
sistemelor ERP (Enterprise 
Resource Planning – Planificarea 
Resurselor Intreprinderii); 

� Implementarea sau extinderea de 
sisteme pentru relatii cu clientii 
(CRM – Customer Relationship 
Management); 

� Implementarea de solutii software 
pentru design si/sau productie, 
pentru -imbunatatirea 
managementului ciclului de viata 
al produselor; 

� Implementarea sistemelor 
informatice de analiza economica 
si suport decizional (business 
intelligence systems) si a altor 
aplicatii electronice pentru 
managementul afacerii. 

Valoarea maxima a finantarii acordate 
este de 1.200.000 lei, iar procentul de 
cofinantare difera de la 50% la 70%, 
functie de tipul intreprinderii solicitante, 
tipul cheltuielii realizate (investitie sau 
instruire/ consultanta) sau regiunea de 
unde va fi implementat proiectul 
(Bucuresti-Ilfov sau celelalte judete). 
 
Apelul de proiecte pentru aceasta 
operatiune se va deschide pe data de 5 
octombrie 2011, fiind vorba de un proiect 
cu depunere continua (evaluarea 
proiectelor se va face pe principiul 
„primul venit, primul servit”). 
 

Operatiunea POS CCE 3.3.2  Sprijin 
pentru dezvoltarea sistemelor de 
comert electronic  si a altor solutii 
on-line pentru afaceri 
 
Aceasta operatiune asigura finantare 
nerambursabila pentru proiecte ce 
presupun achizitionarea de aplicatii 
software, echipamente TIC si alte 
mijloace fixe necesare,  servicii de 
consultanta si training specializat pentru: 

� Implementarea de sisteme 
informatice de comert electronic;  

� Implementarea de sisteme 
informatice pentru licitatii 
electronice; 

� Implementarea de sisteme 
informatice pentru tranzactii 
electronice securizate; 

� Implementarea de sisteme 
informatice de e-payment (plati 
electronice); 

� Implementarea de sisteme de e-
learning (invatamant la distanta) 
pentru IMM-uri; 

� Implementarea altor sisteme 
informatice pentru 
dezvoltarea/optimizarea activitatii 
companiei (B2B, B2C) 

Aceasta linie de finantare se adreseaza, de 
asemenea, solicitantilor de tip 
microintreprindere sau intreprindere 
mica/ mijlocie. 
Valoarea maxima a finantarii 
nerambursabile ce poate fi obtinuta este 
de 1.850.000 lei. 
 
Depunerea de proiecte se estimeaza a fi 
posibila incepand cu a doua jumatate a 
lunii octombrie sau chiar luna noiembrie 
2011. 
 
In situatia in care una sau mai multe 
dintre oportunitatile de finantare 
prezentate mai sus este de interes pentru 
dvs, va invitatm sa ne contactati in cel 
mai scurt timp pentru a va oferi mai 
multe detalii/ informatii. 
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Noutati 
� 7 Septembrie 2011 – Incepand cu 9 septembrie, Programul Kogalniceanu pentru IMM-uri va 

fi operational! IMM-urile se vor putea inscrie online pentru a putea beneficia de sprijinul pe care il da 
statul sub forma garantiilor si a creditelor aferente, pentru a putea mentine si crea noi locuri de munca. 
De asemenea, conform unui comunicat al AIPPIMM, formularul de inscriere va fi activ pe site-ul 
www.aippimm.ro sau direct pe linkul: http://programenationale2011.aippimm.ro/ incepind cu 
09.09.2011 ora 10.00. 

� 5 Septembrie 2011 – Pe 5 octombrie se lanseaza apelul pentru sisteme TIC integrate si 
aplicatii electronice pentru afaceri! MCSI a anuntat lansarea in data de 5 octombrie 2011 a 
apelului de proiecte pentru operatiunea Operatiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte 
aplicatii electronice pentru afaceri” din cadrul DMI 3.3 „Sustinerea e-economiei”, POSCCE. 
Inregistrarea proiectelor se va realiza on-line, in mod continuu, incepand cu 5 octombrie 2011 ora 9:00 
si se va incheia pe 30 martie 2012 ora 16:30. Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 280 
milioane lei. 

� 5 Septembrie 2011 – Ghidul pentru sisteme de comert electronic, publicat spre consultare! 
MCSI a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operatiunea 3.3.2 „Sprijin pentru 
dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, din cadrul DMI 3.3. 
„Sustinerea E-Economiei”, in vederea lansarii unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei 
operatiuni. Ghidul este deschis consultarii pana pe 5 octombrie 2011. 

� 5 Septembrie 2011 – Ghidurile pentru investitii mici ale IMM-urilor si pentru standardizare, 
publicate spre consultare! OI IMM a publicat, spre consultare, Ghidurile Solicitantului pentru 
Operatiunile 1.1.1 „Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in IMM-
uri” si 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale” din cadrul POSCCE. Perioada de 
consultare pentru Ghidul aferent Operatiunii 1.1.1. – investitii mici ale IMM-urilor se incheie pe 5 
octombrie 2011, iar pentru Ghidul aferent Operatiunii 1.1.2 – standardizare se incheie pe 1 octombrie 
2011. 

� 28 August 2011 – Fondurile solicitate prin proiectele depuse de intreprinderile mari in 
cadrul apelului pe 2011 depasesc de 3 ori bugetul alocat. AM POSCCE a derulat in perioada 
24.05.2011 - 16.08.2011 cel de-al treilea apel de proiecte destinat operatiunii “Investitii productive in 
intreprinderi mari”. In cadrul acestui apel, au fost depuse un numar de 163 de cereri de finantare. 
Valoarea totala a proiectelor depuse este de 3.398.933.200 lei, valoarea finantarii nerambursabile totale 
solicitate fiind de 1.356.479.389 lei (depasind de circa 3,4 ori bugetul alocat). 

� 2 August 2011 – AM PNDR a amanat lansarea a doua apeluri de proiecte programate anul 
acesta! Cea de-a doua sesiune de proiecte pentru Masura 141„Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenta” anuntata pentru perioada 3- 31 octombrie 2011 se amana pentru inceputul anului 2012. De 
asemenea, si sesiunea de proiecte pe Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice” anuntata pentru 1 – 
30 septembrie 2011, va fi amanata pentru o data ce va fi anuntata ulterior. 

� 1 August 2011 – Se reduce cofinantarea Romaniei la proiectele UE, de la 15% la 5%! atat 
Romania cat si alte cinci state membre (Greciei, Irlandei, Portugaliei, Letoniei si Ungariei) vor putea sa-
si diminueze contributia la proiectele pe care le cofinanteaza in prezent impreuna cu Uniunea 
Europeana. Comisia pune la dispozitia celor 6 state membre o cofinantare UE suplimentara, esentiala 
pentru proiectele de impulsionare a cresterii si a competitivitatii din aceste tari. Prin urmare, ele vor 
putea sa-si diminueze contributia in cadrul cofinantarii. Suma totala de care vor beneficia cele 6 state 
membre este de 2,884 miliarde euro, impartita astfel: Romania - 714 milioane euro, Grecia – 879 
milioane euro, Ungaria – 308 milioane euro, Irlanda – 98 milioane euro, Letonia – 255 milioane euro si 
Portugalia 629 milioane euro. 

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.  


