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 Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de 

producție și dezvoltarea serviciilor 

Oportunitate 
finantare: 

• Programul Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 2 - Imbunatatirea 
competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii - Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea 
crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor - Apelul 
de proiecte 2.2./2020 

Obiectivele 
programului: 

• Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-
uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 

• Dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a 
produselor si a serviciilor 

Regiunile de 
dezvoltare: 

• Sud Est,  

• Sud Muntenia, 

• Sud Vest Oltenia. 

Date Competitie 
• Apel competitiv cu depuere la termen.  

• Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 04.05.2020, 12:00:00 

• Data și ora închiderii cererii de proiecte: 04.06.2020, 12:00:00 

Buget apel: 
Bugetul maxim este de 84,58 milioane euro (contribuția FEDR și Buget de stat).  

Alocare pe regiuni: 

• Sud Est:  27,94 mil. Euro; 

• Sud Muntenia 38,67 mil euro; 

• Sud Vest Oltenia 17,97 mil euro.  

Valoare minima 
si maxima a 
finantarii: 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este: 

• Minim 200.000 euro; 

• Maxim 1.000.000 euro; 

Intensitatea 
finantarii si 
grantul: 

Regiunea de 
dezvoltare 

 

 
Categoria IMM 

 
Intensitate maximă 

Sud Est, 
Sud Muntenia, 

Sud Vest Oltenia 

Întreprinderi mijlocii 60% 

Întreprinderi mici și microîntreprinderi 70% 

* Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului 
(acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a 
cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului maxim de minimis 
(200.000 euro). 

Solicitanti 
eligibili: 

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează într-una din 
urmatoarele categorii: 

• IMM-ur din mediul urban; 

• Intreprinderi mijlocii din mediul rural. 
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Criterii generale de eligibilitate:  

• Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia este unul eligibil prin program (a se 
vedea Anexa 2 – lista CAEN-uri eligibile POR 2.2 2020) 

• Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal 
integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii 
de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 
fiscal anterior depunerii cererii de finanțare; 

• Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior 
depunerii cererii de finanțare; 

• Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura contributia proprie la valoarea eligibila 
si neeligibila a proiectului cat si resursele financiare necesare implementatii proiectului; 

•  Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere 
(faliment/insolventa, dificultate financiara, hotarari judecatoresti definitive privind frauda 
cu fonduri publice/UE, etc.) 

• Locul de implementare este situat:  
o in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri  
o in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii  
o nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii 
o nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunile de dezvoltare Est, Vest, Nord Vest, 

Centru, București Ilfov 
o solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca 

sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC 
Exceptie: Daca proiectul presupune infiintarea unui punct de lucru urmare a realizarii 
investitiei, acesta trebuie inregistrat pana la finalizarea implementarii sale. 

o Solicitantul detine un drept de proprietate asupra locatiei de implementare a 
proiectului (proprietate privata, concesiune, superficie pentru proiecte cu 
constructii, uzufruct, folositna cu titlu gratuit, comodat, inchiriere, locatiune, toate 
tipurile de drepturi pentru proiecte ce nu implica constructii – pe o perioada care 
acopera implementarea + 3 ani). In plus, terenul trebuie sa fie liber de orice sarcini, 
sa nu faca obiectul unor litigii sau revendicari conform legii. 

• Daca proiectul include investitie initiala pentru diversificarea unei unitati existente, 
costurile eligibile finantabile prin ajutor regional depasesc cu cel putin 200% valoarea 
contabila a activelor reutilizate (tangibile si intangibile), astfel cum au fost inregistrate in 
exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare 

• Proiectul nu include doar investitii in active necorporale sau finantabile prin ajutor de 
minimis 

• Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi 
(construcţie/ extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de 
infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.  
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Actiunile 
finantate in 
functie de tipul 
investitiei: 

Programul sprijina dezvoltarea IMM-urilor prin 2 scheme de finantare diferite (ajutor de stat 
regional si schema de minimis), conform urmatoarei detalieri: 
 
• Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: 

o Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii; 
o Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare 
on-line; 

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente 
unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active 
corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii. 
Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții 
inițiale, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17  iunie 2014, 
de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat. 
 
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: 

o Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau 
diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului 
sau sănătății  
o Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, 
misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). 
 

* Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții 
în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spații 
de producție/servicii). 
Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin 
ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis. 

Cheltuieli 
eligibile: 

Pentru ajutor regional: 
Investitii in active corporale: 

• Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-
urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare 
cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); 

• Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 
echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc 
în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, 
Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi 
instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de 
protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului 
nr. 2139/ 2004 

• Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de 
energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie 
pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile 
(alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la 
furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; 
biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală. 

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei 
investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere) 
Investitii in active necorporale: 

• Brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte  drepturi si active similare. 
Instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii. Crearea unui 
magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice 
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comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea 
comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică. 

 
Pentru schema de minimis: 

• Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de 
certificare acreditat. 

• Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului 
(ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
(ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității 
pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al 
responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. 

• Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în 
afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).  

Indicatorii 
proiectului: 

• Realizarea unei investiții inițiale, respectiv prin una din următoarele categorii de investiții: 
o Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii 
o Extinderea capacității unei unități existente 
o Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost 

fabricate/prestate anterior în unitate 

Avantaje 
competitive: 

• Domeniul de activitate este cuprins intr-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 
31, 43; 

• Investitia propune inovarea de produs/serviciu si proces; 

• Compania sa fi inregistrat performante economice-financiare in anul 2019, respectiv: 
✓ solvabilitate ≥ 2; 
✓ rentabilitate economica si financiara ≥ 5%; 
✓ rata de crestere a profitului din exploatare (in 2019 fata de 2018) ≥ 20%. 

Analiza detaliata 
eligibilitate 

Pentru o analiza detaliata a eligibilitatii companiei si investitiei dumneavoastra, OMEGA 
Consulting va invita sa completati formularul de eligibilitate  -  Click aici 

Disclaimer 
Aceasta prezentare a fost realizata pe baza Ghidului Solicitantului -Apelul de proiecte 
POR/780/2/2- contine doar informatii generale si nu ar trebui utilizata ca baza pentru 
luarea unor decizii sau actiuni care ar putea afecta finantele sau afacerea companiei dvs 
in orice fel. Omega Consulting (o linie de servicii a Omega Trust) nu isi asuma nici o 
responsabilitate legala sau de alta natura pentru corectitudinea informatiilor, eventuale 
erori sau prejudicii care ar putea aparea ca urmare a analizei acestui document. 
Prezentarea a fost realizata in conformitate cu informatiile publice disponibile la momentul 
redactarii sale. Aceasta prezentare nu reflecta in niciun fel pozitia Guvernului Romaniei sau 
oricarei alte institutii publice. Singurul scop al acestui document este acela de a informa 
clientii si partenerii Omega Trust sau Omega Consulting. 

Omega Consulting I Your partners for securing non-reimbursable funding I A business service line of Omega TrustI  
Bucharest, str. Putul lui Zamfir, nr. 37, etaj 4 (+40) 213 106 468 I office@omega-consulting.ro I www.omega-consulting.ro 
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