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Programului operaŃional sectorial „Creşterea competitivităŃii economice” 2007-2013 

 

Axa Prioritară 1 „Un sistem de producŃie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenŃie 1.3 - 

Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, OperaŃiunea b)- Sprijin pentru consultanŃă acordat IMM-

urilor 

 
Perioada de depunere a proiectelor: Depunere continuă, începând cu 19.05.2008 
 
 
1. ActivităŃi eligibile: 
 

1. Dezvoltarea de strategii bazate pe soluŃii inovative pentru crearea de noi produse/servicii; 

2. Studii de fezabilitate şi pre-fezabilitate privind implementarea tehnologiilor eco-eficiente, tehnologii şi 

produse competitive; 

3. Management, marketing şi activităŃi de promovare; 

4. ConsultanŃă financiară; 

5. Inovare şi drepturi de proprietate intelectuală; 

6. Tehnologia informaŃiei; 

7. Managementul resurselor umane; 

8. Transferul afacerii. 

 

2. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile  

 

Suma maximă pe care o va putea solicita o firmă se ridică la 37.000 de lei, echivalentul a maximum 70% 

din totalul cheltuielilor eligibile. 

 

3. Beneficiarii eligibili: 

 

A. Micro-întreprinderile aşa 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. Întreprinderile Mici (având între 10 şi 49 angajati şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

deŃin active totale în valoare de până la 10 milioane Euro echivalent în lei). 

C. Întreprinderile Mijlocii (având între 50 şi 249 angajati şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deŃin active totale în valoare de până la 50 milioane Euro echivalent în lei). 

D. SocietăŃile cooperative 
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4. Lista de cheltuieli eligibile 

 
- elaborarea de strategii pentru soluŃii inovative şi crearea de noi produse şi/sau servicii şi tehnologii; 

 
- elaborarea planului de afaceri, studiilor de pre-fezabilitate şi/sau fezabilitate pentru implementarea de 

tehnologii ecoeficiente şi competitive, precum şi pentru crearea de produse competitive; 

 
- elaborarea de studii şi strategii de management, marketing şi/sau analize financiare pentru 

implementarea unui anumit proiect; 

 
- elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de promovare pentru un anumit proiect; 

 
- elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi de stimulare a resurselor umane în vederea extinderii 

afacerii sau implementării unui anumit proiect; 

 
- elaborarea de studii asupra protecŃiei proprietăŃii intelectuale; 

 
- elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente şi soluŃii informatice sau pentru un 

domeniu precizat; 

 
- elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii. 

 

5. Cheltuieli neeligibile 

 

- Taxa pe valoarea adăugată, taxa de timbru verde, precum şi orice alte taxe; 

- Dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; 

- Amenzi, penalităŃi şi cheltuieli de judecată; 

- Sumele rezultate din diferenŃele de curs valutar; 

- Costuri de amortizare; 

- ContribuŃia în natură; 

- Cheltuieli de leasing. 

 
 
! Pot  fi depuse de către acelaşi solicitant  concomitent mai multe proiecte. 

Durata implementării şi finalizării proiectelor este de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanŃare. 
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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 

 
 

 


