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1. INFORMAȚII DESPRE PRIORITATEA DE INVESTIȚII

Sprijină dezvoltarea IMM-urilor în vederea creșterii

competitivității economiilor regionale și naționale.

Sunt vizate IMM-urile care își desfășoară sau care

intenționează să își adapteze activitatea în domeniile cu

potențial competitiv, identificate conform SNC.

În cadrul proiectelor sunt posibile:

-Investiții finanțabile prin

ajutor de stat regional;

-Investiții finanțabile prin

ajutor de minimis.



1. INFORMAȚII DESPRE PRIORITATEA DE INVESTIȚII

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 – o investiție în active corporale și necorporale legată de :

- crearea unei unități noi;

- extinderea capacității unei unități existente;

- diversificarea producției unei unități.



1. INFORMAȚII DESPRE PRIORITATEA DE INVESTIȚII -

INDICATORII

Indicatorul de proiect – realizarea unei investiții inițiale, în sensul prevederilor

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

Termenul de realizare a indicatorului – finalul exercițiului financiar ulterior anului în care

se finalizează implementarea proiectului.

Nerespectarea indicatorului în termen – recuperarea integrală a finanțării acordate.

Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea,

în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în

afara celui menționat în cadrul acestei secțiuni.



1. INFORMAȚII DESPRE PRIORITATEA DE INVESTIȚII –

INTENSITATEA AJUTORULUI

Pentru componenta de ajutor regional a proiectului, contribuția programului (acoperită din

FEDR și bugetul de stat), în limita a:

- 60% întreprinderilor mijlocii;

- 70% microîntreprinderilor și întreprinderilor 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.

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.



2. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Apel competitiv, cu depunere la termen, între:

23.02.2018, ora 12:00 - 23.08.2018, ora 12:00

Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului – direct

contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de

calitate), în limita încadrării în alocarea financiară disponibilă pentru

acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul

proiectelor, între 50 și 84 de puncte – menținute în competiția cu

proiectele din lunile următoare.

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



2. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

➢ În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității

administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de

depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului.

➢ Depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale

apelului.



2. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Depunerea cererilor de finanțare, doar în intervalul menționat – exclusiv prin aplicația

electronică MySMIS, disponibilă la htttp://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Valoarea finanțării nerambursabile – min. 200.000 euro și max. 1 milion euro,

echivalent în lei, aferente întregii valori a finanțării nerambursabile – ajutor de stat regional

+ ajutor de minimis.

(cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte – 1 euro = 4,6520 lei)

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 50.587.986 euro, din care 42.999.787 euro

contribuţie din FEDR şi 7.588.199 euro contribuţie naţională.



2. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Solicitanți eligibili - societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile,

republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005, care se

încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii

din mediul rural.

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o

activitate similară în Spațiul Economic European (SEE)/ are planuri concrete de a închide o

astfel de activitate, în doi ani care preced depunerea cererii de finanțare/ doi ani după

finalizarea investiției inițiale finanțate.

Se aplică la nivel de „grup de întreprinderi legate” dacă închiderea/relocalizarea activității

implică state SEE diferite.



2. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Plafonul de minimis de 200.000 euro – aplicabil doar dacă, de

finanțarea primită, nu se va beneficia în activitățile desfășurate

în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic,

conform Regulamentului/Schemei de minimis.

Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii

unice.



2. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile

care formează legătură.

Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice

care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4^4 alin 4) nu determină o

întreprindere unică.

La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe

teritoriul aceluiași stat membru UE.

Notă: Relația de legătură prin persoane fizice se realizează când:

- O persoană (un grup) exercită controlul direct/indirect sau dețin influență

dominantă asupra întreprinderilor.

- Aceste întreprinderi acționează pe aceeași piață sau pe piețe adiacente.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - SOLICITANT

 Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria

IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 Domeniul de activitate în care se realizează investiţia - în Anexa 2 ITI la Ghidul specific.

La depunerea cererii de finanţare, domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de

investiție:

-înscris în obiectul de activitate- certificatul constatator ORC-activitate principală sau secundară.

-autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.

Excepție: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct

de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN).

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - SOLICITANT

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 financiară de a asigura:

a. contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,

b. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul

c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.

În etapa precontractuală – extras de cont bancar, dovada unei linii/contract de credit emise de

bancă/instituție financiar bancară.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - SOLICITANT

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere –

faliment, insolvență, conflict de interese, condamnări ale reprezentantului legal, etc.

Locul de implementare a proiectului este situat în:

-în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) din zona de Investiţie Teritorială Integrată

Delta Dunării (aşa cum este prezentată şi ilustrată la Fig. 9 cap. 1-„Contextul elaborării Strategiei”,

subcapitolul I.1 „Contextul”, din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării,

aprobată prin HG nr. 602/2016), pentru IMM-uri

-în mediul rural din zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării (aşa cum este prezentată

şi ilustrată la Fig. 9 cap. 1-„Contextul elaborării Strategiei”, subcapitolul I.1 „Contextul”, din

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin HG nr. 602/2016),

pentru întreprinderile mijlocii.

La depunerea cererii de finanțare, locul de implementare – înregistrat ca sediu principal sau

secundar.

Sunt eligibile NUMAI investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - SOLICITANT

Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului:

- Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de

proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de

superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția

propusă prin cererea de finanțare).

- Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun

autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul

de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - PROIECT

Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al

solicitantului, ce face obiectul proiectului.

În mod obligatoriu, o investiție inițială în active corporale de natura mijloacelor fixe,

finanțabile prin ajutor de stat regional.

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. Sunt acceptate lucrările de extindere pentru spațiul de producție construit în

aceste condiții.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - PROIECT

Valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate:

- minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro, echivalent în lei (1 euro = 4,6520 lei).

Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului:

- ajutorul de stat regional (minim 30% sau 40%);

- ajutorul de minimis (minim 10%).

Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare:

maximum 36 de luni și nu depășește data de 31.12.2023.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și

nediscriminarea



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - PROIECT

Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de

construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale.

Nu sunt eligibile proiectele care inclus investiții demarate (i.e. a fost începută

execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri)

înainte de depunerea cererii de finanțare.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - CHELTUIELI

Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015.

Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5559/02.08.2017, cu modificările

şi completările ulterioare.

❖Condiție obligatorie pentru cheltuială: angajată de către beneficiar şi plătită de

acesta în condiţiile legii între data depunerii cererii de finanţare şi 31 decembrie

2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

❖Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile aferente Capitolului ”Cheltuieli pentru

proiectare şi asistenţă tehnică”, dacă sunt efectuate după data de 1 ianuarie 2014.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - CHELTUIELI

Cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat regional:

- Cheltuieli pentru amenajarea terenului;

- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- Cheltuieli pentru investiţia de bază (Construcţii şi instalaţii , Dotări din subgrupele 2.1.,

2.2., 2.3.6. și 3 din Catalogul mijloacelor fixe și active necorporale);

- Alte cheltuieli - Organizare de şantier, Cheltuieli diverse şi neprevăzute (dacă sunt

detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea

eligibilă a cheltuielilor pentru construcții și instalații).



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - CHELTUIELI

Cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis:

- Cheltuieli pentru proiectare și 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 a 5.000 lei fără TVA,

trimestrial;

- Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție – certificare/recertificare,

internaționalizare.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - CHELTUIELI

❖Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă (potrivit legislației naționale în domeniul 

fiscal) aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. 

❖Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră 

în categoria obiectelor de inventar. 

❖Cheltuielile cu lucrări 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/prestării de

servicii.



3. CRITERII DE ELIGIBILITATE - GENERAL

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii

cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare,

precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

Excepții de la această regulă:

- criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea solicitantului în categoria

IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), a cărui respectare

este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv.

- criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă a finanțării nerambursabile

solicitate, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de

finanțare, inclusiv.



4. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Formularul cererii de finanțare – se completează exclusiv în aplicația electronică

MySMIS.

Anexele pentru care există formulare standard vor fi salvate în format PDF. Celelalte

anexe vor fi scanate în format PDF. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS,

după ce au fost semnate digital.



4. 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.

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.

Se depun situațiile financiare aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare (2017),

aprobate de Adunarea asociaților (acționarilor), indiferent dacă au fost depuse sau nu la

ANAF.



5. ASPECTE IMPORTANTE DE REȚINUT

 Prevederile din Ghidul general la care Ghidul specific face trimitere expresă, se aplică în

mod corespunzător. Celelalte prevederi din ghidul general nu sunt aplicabile acestui ghid și

apelului de proiecte pe care îl reglementează.

 Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că

ați parcurs toate informațiile prezentate în Ghidul Specific și în Ghidul General.

 Vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet www.inforegio.ro și

www.itideltadunarii.com pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, precum și

alte comunicări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR.

http://www.inforegio.ro/
http://www.itideltadunarii.com/


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/

