PROGRAMUL NAłIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 - 2013
Masura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”
Axa III – „ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca
obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităŃilor non-agricole,
în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiŃionale.

SpaŃiul rural eligibil în accepŃiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor ca
unităŃi administrative teritoriale împreună cu satele componente.
Satele aparŃinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile.

1. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile
Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va
depasi:
• 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
• 100.000 Euro/proiect pentru microîntreprinderile care îsi desfăşoară activitatea în sectorul transportului
rutier;
• 200.000 Euro/proiect pentru alte microîntreprinderi
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate
beneficia de fonduri în avans de pâna la 20% din valoarea eligibilă nerambursabilă pentru demararea
proiectului.
2. Beneficiarii eligibili:
A. Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în
legislaŃia naŃională în vigoare (având mai putin de 10 angajati si care realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deŃin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei
B. Persoane fizice (neînregistrate ca agenŃi economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnării
contractului de finanŃare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să
funcŃioneze ca micro-întreprindere.
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• Micro-întreprinderile, atât cele existente cât si cele nou înfiinŃate trebuie să fie înregistrate şi să-şi
desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaŃiul rural.
• În cazul microintreprinderilor existente, rezultatul din exploatare din bilanŃul precedent anului depunerii
proiectului trebuie să fie pozitiv
• Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deŃinerii de aptitudini manageriale/marketing
sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienŃă/cursuri de formare profesională absolvite - cel
puŃin la nivel de iniŃiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobândească până la efectuarea ultimei plăŃi;
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiŃiei respective;
• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să
realizeze investiŃia sau dreptul de concesiune pe o perioadă de cel putin 10 ani;
• Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanŃarea proiectului
• Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului public
nerambursabil accesat de către acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activităŃile din
sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.
3. Tipuri de investiŃii şi cheltuieli eligibile
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii în active corporale si/sau
necorporale1 din domeniul non-agricol dupa cum urmeaza:
a) InvestiŃii corporale (construcŃia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv, precum şi
construcŃia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc.,
inclusiv achiziŃionarea în leasing a acestora);
b) InvestiŃii necorporale (software, patente, licenŃe etc.), inclusiv achiziŃionarea în leasing a acestora.
De asemenea, va fi sprijinită achiziŃionarea de echipamente de producere a energiei în alte surse
regenerabile decât biocombustibilii, numai ca parte componentă a proiectelor de investiŃii din această
măsură.
NU sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
• Impozite şi taxe fiscale;
• Costuri operaŃionale, inclusiv costuri de întreŃinere şi chirie;
1

InvestiŃii în active corporale – active fizice şi circulante (clădiri, mijloace de transport, utilaje etc.)

InvestiŃii în active necorporale – activele necorporale sub formă de fond de comerŃ, brevete etc., cheltuieli (în sensul
contabil al cuvântului), etc.
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• Comisioane bancare, costurile garanŃiilor şi cheltuieli similare;
• Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand;
• AchiziŃionarea de teren/clădiri;
• AchiziŃia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele
tertilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală;
• AchiziŃia de mijloace de transport pentru uz personal;
• TVA, cu excepŃia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către
beneficiari, alŃii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul (CE)
nr.1698/2005;
• Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro
APDRP;
• ContribuŃia în natură;
• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.
• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi
a studiilor de fezabilitate;
• Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaŃii şi echipamente;
Documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/vor fi realizate investiŃiile:
1. Actul de proprietate asupra clădirii/terenului sau Document care atestă dreptul de concesiune asupra
terenului/clădirii sau Contract de concesionare asupra terenului/clădirii pe o perioadă de cel putin 10 ani de
la data depunerii CF Contractul de concesiune va fi însoŃit de adresa emisă de concedent care conŃine:
• situaŃia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiŃiilor prevăzute
în contract şi alte clauze suprafaŃa concesionată la zi – dacă pentru suprafaŃa concesionată există solicitări
privind retrocedarea sau diminuarea, şi dacă da, să se menŃioneze care este suprafaŃa supusă acestui
proces Certificat de urbanism/ AutorizaŃie de construcŃie pentru proiecte care prevăd construcŃii.
• Acordul de mediu însoŃit de studiul de impact, dacă este cazul, eliberate de Autoritatea competentă pentru
protecŃia mediului (conform Protocolului încheiat între APDRP şi ANPM).
! Durata de execuŃie a contractului de finanŃare este de maxim 3 ani pentru proiectele care prevăd
investiŃii cu construcŃii montaj şi/sau adaptarea la standarde.
Prin excepŃie, durata de execuŃie a prezentului contract este de maxim 2 ani, pentru proiectele de
investiŃii care includ achiziŃii simple de utilaje, instalaŃii, echipamente şi dotări noi.
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Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi
modificarea se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniŃial în cadrul bugetului între
capitole bugetare de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului.
Pentru aceasta măsură FEADR, nu există punctaj minim.
SelecŃia se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selecŃie, în cadrul sumei alocate pe sesiune.
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în functie de valoarea eligibilă a
proiectului, în ordine crescatoare. Dacă şi după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu
acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, toate aceste proiecte vor primi finanŃare.

Nu ezitaŃi să luaŃi legătura cu societatea noastră; OPEN CONSULTING vă stă la dispozitie cu orice alte
informaŃii şi/sau clarificări suplimentare.
În speranŃa unei bune colaborări pe viitor, vă rugăm să primiti asigurarea consideraŃiei noastre depline.

Cu stimă,
Iulia COJOCARU
Manager FinanŃare
Tel: 0233.41 48 07
Fax: 0233.44 08 61
Vodafone: 0727.82 11 13
iulia@openconsulting.ro
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