NOUTATEA LEGISLATIVA:

NR.

087 / 06.10.2020

Granturi nerambursabile
CADRUL LEGAL:
• Ordin OMEEMF pentru aprobarea Procedurii de implementare a Masurii “microgranturi acordate din fonduri externe
nerambursabile instituite prin OUG 130/2020 (MO nr.902 si 902 bis /05.10.2020)
• Ordin MFE/MEMMA 1060/2857 / 08.09.2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – sprijin pentru IMM-uri in
vederea depasirii crizei economice generate de pandemia de COVID - 19 (MO nr.835/11.09.2020)
• HG 677/14.08.2020 privind aprobarea Programului National de Digitalizareb a IMM-urilor, finantat in cadrul Programului
Operational Competitivitate 2014 – 2020 (MO nr.756/19.08.2020)
• OUG 130 /31.07.2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,
afarente Programului operational Competitivitate 2014 – 2020, in contextul crizei provocate de COVIS -19 (MO
nr.705/06.08.2020)
• Regulamentul UE 2020/460 al parlamentului European si al Consiliului din 30.03.2020 de modificare a Regulamentelor
(UE) nr.1301/2013 , nr.1303/2013 si nr.508/2014
Scopul adoptarii OUG 130/2020

IMM-urile detin o pondere importanta in activitatea economica la nivel national si au
nevoie de grant pentru capital de lucru pentru reluarea activitatii si pentru achizitionarea
echipamentelor de protectie medicala, in contextul Regulamentului (UE) 2020/460 a
Parlamentului European si al Consiliului, asa cum rezulta din nota de fundamentare

Administratorul schemei de ajutor
de stat

Ministerul Economieie, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) cu Agentiile pentru IMMuri (AIMMAIPE) prin Autoritatea de management pentru Programul operational
Competitivitate (AM-POC)

Tipuri de granturi acordate din
fonduri externe nerambursabile

Masura 1 - Microgranturi
Masura 2 - Granturi pentru capital de lucru
Masura 3 - Granturi pentru investitii

Microgranturile

Grant direct in valoare de 2.000 euro acordat sub forma de suma forfetara beneficiarilor
de ajutor de stat considerati vulnerabili la riscul de raspandire a virusului SARS –COV - 2
IMM beneficiare nu trebuie sa detina salariati la 31.12.2019
Conditii de indeplinit de beneficiari:
• sa desfasoare activitate pe o perioada cel putin un an inainte de depunerea
cererii de finantare
• cifra de afaceri in anul 2019 (an anterior depunerii cererii) echivalent a cel
putin 5.000 euro
• mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea
micrograntului

Microgranturile (continuare)

Cheltuieli eligibile:
- achizitie stocuri pentru activitatea curenta
- datorii curente si restante
- chirii
- achizitii de servicii necesare activitatii cu exceptia serviciilor de consultanta,
studii, servicii indirecte
- echipamente de protectie medicala, materiale de dezinfectie

-

obiecte de inventar pentru reluarea activitatii curente
dotari pentru reluarea activitatii
plata datoriilor catre bugetul de stat

Formularele de inscriere se regasesc in Procedura de implementare, site
http://www.imm.gov.ro
Procedura de implementare a
Masurii 1 – microgrant in suma fixa
aprobata prin OMEMMA 2989/2020
MO 902 bis ce se poate accesa

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/10/02/procedura-de-implementare-a-masurii-1microgranturi-acordate-din-fonduri-externe-nerambursabile-din-cadrul-schemei-de-ajutorde-stat-instituita-prin-ordonanta-de-urgenta-nr-130-din/

Granturi pentru capital de lucru

grant direct acordat beneficiarilor de ajotor de stat sub forma de suma forfetata
reprezentand 15% din cifra de afaceri inregistrata in anul 2019
Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri in 2019 de 5.000 – 13.500 euro valoarea grantului
este de 2.000 euro
Pentru IMM-uri cu cifra de afaceri in 2019 intre 13.501 – 1.000.000 euro valoarea
grantului este de 15% din cifra de afaceri si maxim 150.000 euro
Cofinantarea la constituire capitalului de lucru : 15% din valoarea grantului solicitat
Modalitatea de acordare : pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat
Domenii de activitate pentru care se acorda sunt mentionate in Anexa 2 la OUG
130/2020 care au fost afectate de COVID-19:
- HORECA
- transporturi
- turism
- organizare de evenimente
- IT
- agentii de plublicitate
- invatamant

Granturi pentru investitii

Grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru
realizarea de investitii necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea
capacitatilor de productie, existente, realizarea unor capacitati de productii noi,
achizitionarea de echipamente, utilaje si instalatii, precum si pentru modernizarea,
reabilitarea, extinderea cladirilor existente sau achizitionarea unor cladiri destinate
activitatilor de productie noi, inclusiv pentru achizitionarea de terenuri necesare realizarii
investitiilor, in limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de
finantare
Valoarea granturilor pentru investitii : 50.000 – 200.000 euro
Cofinantarea a beneficiarilor : 15% din valoarea grantului solicitat de beneficiarii din
regiunile mai putin dezvoltate; 30% din valoarea grantului de beneficiarii din regiunea
Bucuresti – Ilfov
Domenii de investitii : industia alimentara, auto, energie, constructii, transport, servicii
intretinere corporala, reparatii si intretinere, turism, HORECA, confectii metalice / lemn/
mobilier, confectii textile/pielarie, farmaceutica, echipamente medicale, industrii creative,
educatie, sanatate, comert, mentionate in Anexa 3 din OUG 130/2020

Granturi pentru investitii (continuare)

Criterii de selectie pentru acordarea
granturilor pentru investitii

Conditii de indeplinit de beneficiar:
- a avut activitate minim 1 an inainte de depunerea cererii
- au inregistrat profit operational in unul din exercitii financiare din ultimii 2
ani inainte de cerere
- asigura sustenabilitatea proiectului pe o perioada de minim 3 ani dupa
expirarea duratei de implementare a proiectului
- realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor planificate in planul de afaceri
anexat la cerere in primii 2 ani de durabilitate si restul in anul al III lea
- dispun de cofinantare
- prezinta dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitii
Cheltuieli eligibile:
- realizarea/achizitia constructiilor , tehnologii soft, echipamnete, mobilier specific
si de birou
- terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului
- consultanta, management de proiect
- asistenta tehnica, diriginte de santier
- active necorporale
NU se finanteaza :
a) servicii de consultanta, studii, activitati asimilate acestora
b) sedii de birouri/investitii imobiliare pentru inchirierea de birouri / concesionare
c) obiective care nu sunt in legatura cu domeniile mentionate mai sus
Se stabilesc de AM - POC si sunt prevazute in Anexa 4 la OUG 130/2020 :
a) rentabilitatea proiectelor de investitii (RIR) maxim 25 puncte
b1) cofinantarea proiectelor de investitii maxim 35 puncte in cazul beneficiarilor din
zone defavorizate pentru o cofinantare de peste 35% (pentru cofinantare de 15% se
acorda 10 puncte)
b2) cofinantare proiectelor de investitii maxim 35 puncte in cazul beneficiarilor din
Bucuresti –Ilfov pentru o cofinantare peste 45% (pentru cofinantare de 30% se acorda
10 puncte)
c) paportul grantul solicitata / profit operational din anul anterior depunerii cererii –
maxim 30 puncte (raport < = 3 pentru a se acorda 30 puncte )
d) apartenenta domeniul de activitate la soldul negativ al balantei comerciale, respectiv
importurile sunt mai mari decat exporturile – 10 puncte sau zero
Exemplu:
In cazul in care RIR > = 7,51% ; cofinantarea este de 45% din grantul solicitat (90.000
euro) de 200.000 euro , valoare investitii 290.000 euro , investitie realizata in Ilfov,
raportul de la litera c) este de 2,98 (200.000 euro grant solicitat si minim 67.000 euro
profit operational realizat in 2019 de beneficiar), 10 puncte pentru criteriul d), ar
rezulta un punctaj de 100 puncte, proiectul ar fi selectat

Ce este indicatorul RIR?
“Rata internă de rentabilitate, sau RIR (engl. IRR) este o rată de actualizare financiară la care valoarea fluxului de numerar actualizat
este egală cu valoarea actualizată a investiției, intr-un proiect. Cu alte cuvinte, atunci cand valoarea netă actualizată (VNA) este zero,
se poate spune, teoretic, ca investiția este rentabilă. VNA se calculeaza dupa urmatoarea formulă:”

“Datorita complexitatii calculului, RIR se poate determina fie prin incercari succesive utilizand foaia de calcul din excel, fie apeland la un
software specializat. În general, cu cât rata internă de rentabilitate a unui proiect este mai mare, cu atât este de dorit să se realizeze
proiectul. Rata internă de rentabilitate poate fi utilizată de asemenea pentru a compara mai multe proiecte potențiale pe care o companie
le are în vedere, proiectul cu cea mai mare rata fiind cel mai rentabil. In practica, daca RIR este superioara costului capitalului, se poate
spune ca investiția este rentabilă, benchmarkul costului fiind de regula o alternativa fără risc, cum ar fi plasarea banilor intr-un depozit
bancar sau in titluri de stat.”

Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri in
vederea depasirii crizei economice generate d
epandemia COVID-19 (denumita “Schema”)

Data in aplicare OUG 130/2020 si aprobata prin OMFE/ MEMMA
1060/ 2857 / 2020

Implementarea Schemei

Ghidurile solicitantului asociate apelurilor de proiecte pe care AM POC urmeaza sa le lanseze: http://mfe.gov.ro/consultare-publicapoc-ghidul-solicitantului-pentru-3-1-1-sprijin-pentru-imm-uri-invederea-depasirii-crizei-economice-generate-de-pandemiacovid-19/
A. Beneficiarul depune o cerere de finantare in platforma electronica
insotita de documentatia necesara necesara analizei :
- documentatia juridica : act constituitv, certificat d
einregistrare la ONRC, certificat constatator
- documentatia financiara : situatia financiara 2019, ultima
balanta incheiata la data depunerii cererii
- documentatia tehnica in cazul masurii 3 – grant pentru
investitii : plan de afaceri in format simplificat
- declaratia pe proprie raspundere privind faptul ca nu se
afla in dificulate la 31.12.2019; nu a mai beneficiat de ajutor
de stat; nu exista decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
incadrarea in categorie IMM ; privind cofinantarea,
mentinerea locurilor de munca
- declaratia pe proprie raspundere privind faptul ca
beneficiarul nu este controlat de o entitate dintr-o jurisdictie
din lista UE a jurisdictiilor necooperante
- dovada cofinantarii pentru Masura 2 si 3 – granturi pentru
capital de lucru si investitii
B. Verificarea incadrarii solicitantului in conditiile Schemei pe baza
documentatiei depune

C. Incheierea unui contract de finantare a ajutorului de stat
D. Monitorizarea si controlul de catre Administratorul Schemei
MEEMA in parteneriat cu AIMMAIPE pentru AM – POC
E. Daca beneficirul grantului nu respecta prevederile Schemei sau a
contractului de finantare AM – POC solicita restituirea ajutorului de
stat primit la care de adauga dobanda

Andrei Badiu, FCCA, MBA, CECCAR, CAFR
Partner
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