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Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
PI 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor 

noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
2.1.B - Incubatoare de afaceri

Lansarea apelului de proiecte 
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CONȚINUTUL PREZENTĂRII

1. Lansare apel de proiecte

2. Condiții de finanțare

3. Eligibilitatea cererii de finanțare

4. Cheltuieli eligibile

5. Completarea cererii de finanțare

6. Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea

7. Clauze contractuale specifice

8. Principii de funcționare a unui incubator



1. LANSARE APEL DE PROIECTE

✓ În 4 decembrie 2017, AMPOR a lansat apelul de proiecte în cadrul Axei

Prioritare 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și

mijlocii, Priorității de Investiții 2.1. – Promovarea spiritului

antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor

noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin

incubatoare de afaceri - 2.1.B - Incubatoare de afaceri

✓ Începere depunere proiecte: 5 februarie 2018, ora 12:00

✓ Închidere depunere proiecte: 7 mai 2018, ora 12:00

✓ Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică

MySMIS.



2. CONDIȚII DE FINANȚARE

✓ În cadrul proiectelor sunt posibile:

-Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional;

-Investiții finanțabile prin ajutor de minimis

✓ Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional – investițiile inițiale, în sensul

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.

✓ Proiectul propus în cererea de finanțare cuprinde, în mod obligatoriu, investiții în

active corporale (construire/extindere/dotare) finanțabile prin ajutor de stat

regional.

✓ Opțional – includerea investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional sau a investițiilor

finanțabile prin ajutor de minimis.

✓ Investiție inițială – investiție în active corporale și necorporale legată de crearea unei unități noi, respectiv crearea

unui incubator de afaceri sectorial



2. CONDIȚII DE FINANȚARE – ALOCARE FINANCIARĂ

✓Alocare financiară apel proiecte: 117,65 mil. euro

✓Alocare financiară pentru ITI Delta Dunării: 11,71 mil. euro

✓Valoarea finanțării nerambursabile acordate:

✓Valoare minimă: 100.000 euro

✓Valoare maximă: 7.000.000 euro

✓Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile,

constând atât din ajutor de stat regional, cât și, dacă este cazul, din ajutor

de minimis.

✓Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de

minimis nu poate depăși 50% din valoarea eligibilă totală a investiției.



2. CONDIȚII DE FINANȚARE – INTENSITATEA 

AJUTORULUI
✓Pentru componenta de ajutor regional a proiectului, contribuția programului

(acoperită din FEDR și bugetul de stat), în limita a:

✓ - 50% - întreprinderi mari;

✓ - 60% - întreprinderi mijlocii;

✓ - 70% microîntreprinderi și întreprinderi mici.

✓Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția

programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) – maximum 90% din

valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, în limita

plafonului de minimis – 200.000 euro în 3 ani fiscali consecutivi.

ATENȚIE! În sensul normelor ce

reglementează ajutoarele de stat/ de minimis,

solicitanții se încadrează într-una din categoriile

microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii

sau mari, indiferent de forma de constituire (e.g.

societate, unitate administrativ teritorială,

asociație, institut de cercetare-dezvoltare). A se

vedea condițiile detaliate de eligibilitate a

solicitantului, precum și Anexa 1.3.a

”Încadrarea în categoriile IMM” la acest ghid.
Notă: Data acordării ajutorului – momentul în care dreptul legal de a

beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației

naționale aplicabile, respectiv data la care intră în vigoare contractul de

finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de

data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective, în speță

momentul efectuării plăților/rambursărilor efective.



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE (1)

✓Solicitanți eligibili:

-Fondator al incubatorului de afaceri (definit conform Legii incubatoarelor nr. 102/2016): autoritate a

administrației publice locale; instituție sau consorțiu de instituții de învățământ acreditate; institute, centre și

stațiuni de cercetare-dezvoltare; camere de comerț; societăți comerciale sau cooperative; asociații și fundații;

Patronate sau sindicate

-Parteneriate între fondatori

✓Acțiuni sprijinite:

-Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: investiții în active corporale și investiții în active necorporale

-Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: achiziționarea de servicii suport de afaceri și capital, altele decât

cele oferite de administrator în funcție de cerințele rezidenților.



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE (2)

✓ Incubatorul de afaceri este sectorial – toate firmele incubate trebuie să activeze într-unul din următoarele sectoare

economice:

• Turism și ecoturism

• Textile și pielărie (și încălțăminte)

• Lemn și mobilă

• Industrii creative

• Industria auto și componente

• Tehnologia informațiilor și comunicațiilor

• Sănătate

• Energie și management de mediu

• Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii

• Construcții

• Cercetare-dezvoltare



3. ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE (3)

✓Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de

finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură

şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

✓Valoarea proiectului se încadrează în limitele minime și maxime

✓Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind

ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile

✓Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 48 de

luni și nu depășește data de 31.12.2023.

✓Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea

✓Drepturi asupra imobilului

✓Solicitantul a selectat administratorul incubatorului de afaceri, până la data depunerii cererii de finanțare

✓Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de

eligibilitate



4. CHELTUIELI ELIGIBILE

✓Cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat regional:

• Cheltuieli pentru amenajarea terenului

• Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

• Cheltuieli pentru investiția de bază: Construcții și instalații, dotări, active necorporale

• Alte cheltuieli: organizare de șantier, cheltuieli diverse și neprevăzute (în limita a 10% din valoarea eligibilă a

cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolul 4, subcapitolul 4.1.)

✓Cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis:

• Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: studii de teren, obținerea de avize, acorduri, autorizații,

comisioane, cote și taxe, proiectare și inginerie, consultanță, asistență tehnică

• Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (în limita a 5.000 lei fără TVA)

• Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (în limita maximă a 5.000 lei fără TVA, trimestrial – aferente

activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv)

• Cheltuieli cu activități specifice Priorității de investiție



5. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

✓ Formularul cererii de finanțare și anexele - întocmite în limba română. Documentele redactate în altă limbă

vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

✓ Toate documentele vor fi semnate electronic.

✓ Lipsa oricărui document din cererea de finanțare depusă în cadrul MySMIS, conduce la respingerea cererii de

finanțare.

✓ Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și

complete. Atenție sporită la scanare!

✓ Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate – verificate de OI POR pe baza

grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.



6. VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI 

CONTRACTAREA

✓Etape:

• Conformitatea administrativă și eligibilitatea

• Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

• Etapa precontractuală

✓Apel de proiecte competitiv, cu depunere la termen

✓Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și

eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare

disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară.

✓Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse

✓Contractarea

• Model standard de contract – Anexa 10.8 la Ghidul General



7. CLAUZE CONTRACTUALE SPECIFICE

✓Ajutorul se acordă în baza Regulamentelor Comisiei Europene și a Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene

nr. 6795/14.11.2017.

✓Mecanismul cererilor de plată și cel al prefinanțării investițiilor este aplicabil investițiilor finanțate în cadrul acestui apel.

✓Dacă, oricând în perioada de durabilitate a contractului, se constată că încadrarea valorii finanțării nerambursabile

solicitate în plafonul de ajutor aplicabil s-a realizat, contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea acordată va fi

recuperată integral.

✓Dacă, pe parcursul perioadei de implementare, beneficiarul se înregistrează în scopuri de TVA, acesta va notifica OI și

AMPOR cu privire la această modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de aprobare a înregistrării în

scopuri de TVA.

✓Data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare.

✓Beneficiarul își va păstra forma de organizare juridică eligibilă și investiția va viza sectorul economic specificat până la

finalizarea perioadei de durabilitate a contractului.

✓Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul

prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite.

✓Dacă implementarea proiectului nu conduce la realizarea unei investiții inițiale, până la finalul exercițiului financiar

ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului, AM va rezilia contractul de finanțare și finanțarea acordată

va fi recuperată în condițiile prezentului contract.

✓Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă, în condițiile

prevăzute în contractul de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.



8. PRINCIPII DE FUNCȚIONARE A UNUI INCUBATOR

✓Etapa de pre-incubare – antreprenorul este sprijinit direct în identificarea și dezvoltarea ideii de afaceri,

respectiv crearea premiselor favorabile înființării unei firme (maximum 6 luni – perioada dintre selectarea

viitorului rezident și semnarea contractului de incubare).

✓Etapa de incubare – antreprenorul este sprijinit de la înființarea firmei până la dezvoltarea ei (acest

proces acoperă primii 3 ani de activitate a firmei nou înființate).

✓Etapa de post-incubare (perioada de accelerare) – activitățile vizează companii aflate deja în faza de

maturitate, fiind capabile să evolueze pe cont propriu (firma nu mai este găzduită în cadrul incubatorului,

însă poate beneficia de pe urma unor servicii).

✓Fondator – entitatea care înființează un incubator de afaceri.

✓Administratorul – este o persoană juridică, fiind numit de către fondator (dacă acesta este o persoană

juridică de drept privat)/ este selecționat conform regulamentului de selectare și numire a

administratorului incubatorului de afaceri (în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică).

✓Rezidentul – orice operator economic, întreprindere mică și mijlocie, persoană juridică română și/sau

străină, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice în interiorul incubatorului de

afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioadă de până la 3 ani de la data obținerii calității de

rezident.



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

✓http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

✓www.itideltadunarii.com

✓www.adrse.ro

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.itideltadunarii.com/
http://www.adrse.ro/


ADI ITI DELTA DUNARII

Vă mulțumim!

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI 
DELTA DUNĂRII

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, Corp legătură Consiliul Județean Tulcea, etaj 2, 
Camera 226

Tel: 0372.684.790
Fax: 0372.684.817

www.itideltadunarii.com
www.facebook.com/itideltadunarii

http://www.itideltadunarii.com/

