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•

121. Modernizarea Exploatatiilor Agricole

•

Actiuni:
a) Imbunatatirea Performantelor generale ale Exploatatiilor Agricole;
b) Respectarea Standardelor comunitare
c) Cresterea Calitatii produselor obtinute si Diversificarea productiei;
d) Promovarea producerii si utilizarii de Energie Regenerabila;
e) Promovarea procesarii produselor agricole Traditionale si comercializarea directa.

•

TRACTOARE, Combine, Echipamente si SOFTWARE - Achizitionarea de tractoare noi,
combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software
specializate;

•

Beneficiari: Producatori Agricoli - persoane fizice autorizate, asociatii familiale
autorizate, persoane juridice (SNC, SA, SR L, etc).

•

Plafonul maxim:
• 50% – 75 % (pentru perioada 2007 – 2009),
• 40% – 65% (pentru perioada 2010 – 2013)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprijin public nerambursabil din valoarea eligibila a investitiei – 2007 – 2009:
50 % sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
5% - Tineri producatori agricoli (sub 40 ani),
10% - investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art. 36 litera (a), pct (i), (ii),
(iii) din Regulamentul (CE) nr 1698/2005
25% - investiţiile având drept scop protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole
Valoarea MAXIMA eligibila:
1 mil. Euro / proiect
1,5 mil. Euro / proiect care include şi investiţii pt. obţinerea de energie regenerabilă
2 mil. Euro / proiect care aparţin unei forme asociative şi deservesc membrii acesteia.
Sprijin public nerambursabil din valoarea eligibila a investitiei – 2010 – 2013:
40 % sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
10% - Tineri producatori agricoli (sub 40 ani),
10% - investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art. 36 litera (a), pct (i),
(ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr 1698/2005
25% - numai pentru anul 2010 - investiţiile având drept scop protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
Valoarea MAXIMA eligibila:
800.000 euro/ proiect
1.200.000 Euro / proiect care include şi investiţii pt. obţinerea de energie regenerabilă
1.600.000 Euro / proiect ce aparţine unei forme asociative

122 Masura: Imbunatatirea valorii economice a Padurii
Actiuni:
a) Gospodarirea rationala a Padurii;
b) Refacere Paduri slab productive si degradate;
c) înlocuirii arboretelor de rasinoase din afara arealului cu specii corespunzatoare;
d) Echipamente de recoltare
Beneficiari: Proprietari/deţinători de pădure sau asociaţiile acestora,
C omune, Oras e, Municipii sau asociatii ale acestora deţinătoare de pădure
Ajutorul public : 50%; 60% in zonele defavorizate (LFA) si în siturile Natura 2000
Plafonul Maxim – 1 mil. Euro / proiect
Cheltuieli eligibile - material de plantat (+ primii 5 ani), lucrări de îngrijire,
administrare a arboretelor, îmbunătăţire calitate sol, echipamente recoltare,
maşini, utilaje, echipamente, instalaţii, construcţia şi/sau modernizarea
clădirilor administrative şi operaţionale, echipamente hardware şi software,
consultanta-proiectare, material forestier de reproducere de calitate.

123 Masura: Cresterea valorii adaugate a produselor
agricole si forestiere – PROCESARE
Actiuni: Agricultura
Procesarea şi marketingul produselor agricole:
Lapte şi produse lactate (Unt & LaptePraf) / Carne, produse din carne,
ouă / Cereale (Faina) / Legume, fructe, cartofi / Nutreţuri / Vin (Distilat) /
Oleaginoase / PlanteTextile / Miere albine / Zahar Sfecla (in cota alocata) /
Zahar Trestie / Peste-Piscicole * (* finantate prin Fond European Pescuit)
a) Dezvoltarea de Noi Produse, Procese si Tehnologii
b) Adaptarea la cerinţele pieţei
c) Respectarea Standardelor Comunitare
d) Creşterea productivităţii muncii
e) Aplicarea măsurilor de protecţia mediului
f) Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei
economice a activitatii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea si
modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare.

Investitii tangibile pentru produsele Agricole
a) CLADIRI - Construire, Modernizare si Achizitionare de cladiri si alte activitati
necesare pt. Infrastructura rutiera interna, Utilitati si racorduri necesare proiectului;
b) DEPOZITE - Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv
depozite frigorifice en-gross;
c) UTILAJE-ECHIPAMENTE - Achizitionarea de noi utilaje, instalatii, echipamente,
aparate si costuri de instalare;
d) LABORATOARE - Constructie si modernizare;
e) TRANSPORT - Achizitionare noi mijloace de transport specializate, necesare proiect;
Investitii netangibile pentru produsele agricole si forestiere (lista indicativa):
i. Organizare / implementare sisteme Management Calitate si Siguranta Alimentara;
ii. Cumparare Tehnologii (Know-how), achizitionare Patente si Licente pt. pregatirea
implementarii proiectului.
iii. CONSULTANTA-PROIECTARE - Costurile generale ale proiectului reprezentând:
taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe de certificare
pentru pregatirea implementarii proiectului. (5 – 10 %)
iv. SOFTWARE - Achizitionare.

Beneficiari: Agricultura:
-

Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii
Alte întreprinderi, < 750 angajaţi / CA < 200 milioane euro.

-

Silvicultura:
Micro-întreprinderi - < 10 angajaţi / CA < 2 mil. euro.

Sprijin public:
- IMM-uri - 50%* din val. eligibilă, plafon max. 2 mil euro/proiect
- unităţi din sectoare lapte şi carne, care au programe de restructurare până în 2009 întocmite
împreună cu ANSVSA şi sunt cuprinse în anexa avizată de DG Sanco - 50%* din val.
eligibilă, plafon max. 2 mil euro/proiect
-

Micro-întreprinderi si unităţilor de colectare, depozitare, condiţionare şi refrigerare a
produselor agricole deţinute de asociaţii cu personalitate juridică, cooperative, grupuri de
producători - 50%* din val. eligibilă, plafon max. 750.000 euro/proiect
* - 40% pt Bucureşti –Ilfov
-

Alte întreprinderi, < 750 angajaţi / CA < 200 milioane euro - 25% din val. eligibilă, plafon
max. 2 mil euro/proiect

Silvicultura (se finanteaza prin Schema de ajutor XS28/2008 – suspendata) :
Procesarea şi marketingul produselor forestiere:
Lemnoase, Nelemnoase - Ciuperci, Fructe de Pădure, etc
a) Forestiere - Eficienta sector de Procesare si Marketing a produselor forestiere primare
b) Adaptarea la standarde comunitare
c) Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere cu impact asupra îmbunatatirii competitivitatii
d) Îmbunatatirea calitatii produselor si obtinerea de noi produse forestiere primare, competitive, cu
impact favorabil economic asupra procesarii ulterioare în întreprinderi din domeniul industriei, si
asupra sigurantei alimentare;
e) Locuri de Munca în sectorul procesarii si valorificarii produselor forestiere;
f) Mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului.;
Investitii tangibile pentru produsele Forestiere
a) CONSTRUCTII noi si modernizari pentru toate categoriile de cladiri, necesare realizarii proiectului,
inclusiv Utilitati si bransamente care nu depasesc 10% din valoarea eligibila a proiectului.
b) UTILAJE-ECHIPAMENTE - Investitii noi pentru cladiri, instalatii, masini si echipamente si/sau
modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente pentru obtinerea de produse noi, pentru
respectarea standardelor de Mediu si pentru producerea de Combustibil Ecologic.
c) TRANSPORT - Investitii noi pentru achizitionarea de mijloace de transport specializate pt.
unitatile de procesare, depozitare si marketing, identificate în studiul de fezabilitate;

Silvicultura:
Micro-întreprinderi - < 10 angajaţi / CA < 2 mil. euro.
Sprijin public:
50%* din val. eligibilă, plafon max. 2 mil euro/proiect
* - 40% pt Bucureşti –Ilfov
Agricultura (se finanteaza prin Schema de ajutor XS 13/2008 – suspendata)
1. Dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru obtinerea de produse alimentare, altele decât
cele prevazute de Anexa I la Tratatul CE,
2. Obtinerea si utilizarea surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor;
2. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare
3. Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor sprijinite;
4. Cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare;
5. Cresterea sigurantei ocupationale si protejarea mediului
Beneficiari:
Micro-întreprinderi
Sprijin public:
50%* din val. eligibilă, plafon max. 3 mil euro/proiect
* - 40% pt Bucureşti –Ilfov

313 Încurajarea activitatilor Turistice
PNDR Agricultura & Dezvoltare Rurala - ( FEADR + FEP )
- prin APDRP (ex-SAPARD)

Pensiuni Turism Rural / Turism Montan & Sportiv
PF / FirmeMicro / IMM / Companii
-> 15 camere limita

Pensiuni minim 3 flori / 1 floare pt. Agro-Turism
-> 200.000 euro net, 50% nerambursabil
-> 8 camere limita pentru agro-turism
-> 100.000 euro net , 70% nerambursabil - investitii in agro-turism

Actiuni:
1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în special pentru tineri si
femei;
2. Cresterea valorii adaugate în activitati de turism;
3. Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor

Investitii:
a) Investitii în infrastructura de primire turistica
Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice)
b) Investitii în activitati recreationale
Spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport
traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie,prima achizitie de cai în scop turistic (cu
exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora
c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice, etc.
Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii si
vizitarii turistice;Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica etc
d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural
Elaborare de materiale promotionale în scopul promovarii actiunilor turistice

AXA 3 - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea ec. Rurale
312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de Micro-Intreprinderi
Actiuni:
i. Investiţii în activităţi non-agricole cum ar fi:
- în activităţi de obţinere a produselor non-agricole (uleiuri aromatice, articole de pielărie,
încălţăminte, tricotaje, produse de uz gospodăresc, ambalaje etc.) cu excepţia produselor
alimentare;
- în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - de la stadiul de cherestea la mobilier;
- în activităţi de producere şi vânzare a energiei din surse regenerabile (eolian, solar, biomasă
etc.).
ii. investiţii pt. dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat / tradiţionale non-agricole cu
specific local (fierului, lânii, olărit, broderie, confecţionare instrumente muzicale
tradiţionale), marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse
obţinute din aceste activităţi)
iii. Servicii pentru populaţia rurală:
- servicii de croitorie, frizerie, cizmărie etc.;
- servicii de conectare /difuzare internet;
- servicii de mecanizare, protecţie fitosanitară, însămânţare artificială, etc.

Beneficiari:
Microîntreprinderi (mai puţin de 10 angajaţi şi o cifra de afaceri anuală netă
sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro)
Descrierea tipului de interventie
Se vor sprijini în principal urmatoarele operatiuni:
- Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop
productiv/dotarea aferentă cu mijloace fixe, achiziţionarea de teren aferent
construcţiilor în scop productiv în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului);
- Necorporale (Software-uri, patente, licenţe etc.).
Plafonul Maxim: 70%
Max – 50.000 euro/ proiect pentru persoane fizice autorizate
Max - 200.000 Euro / proiect - pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali, conform regulii „de
minimis”
Max - 100.000 Euro/ proiect
conform regulii „de minimis”

pt. microîntreprinderile din domeniul Transporturilor,

Oportunitati Programul Operational Regional (POR) - www.inforegio.ro
Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediul afaceri regional şi local
3 – Sprijinirea dezvoltării MICROÎNTREPRINDERILOR
Operaţiuni (proiecte):
• Achiziţionarea de ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII NOI, moderne pentru activităţi de
producţie, servicii, construcţii
• Achiziţionare SISTEME IT (hardware şi software);
• Construire / extindere / modernizare SPAŢII DE PRODUCŢIE a microîntreprinderilor
Cheltuieli eligibile:
• obţinerea şi amenajarea Terenului
• asigurarea Utilităţilor necesare obiectivului
• Proiectare şi asistenţă tehnică
• Investiţia de baza
• Cheltuieli aferente implementării proiectului
• Alte categorii cheltuieli - diverse şi neprevăzute în limita a 10% din valoare pr.
Valoare proiect: Min 0,02 mil. => Max 0,5 mil. Euro
Valoarea maximă a finanţării acordate: 0,2 mil. Euro
Contribuţia nerambursabilă la finanţarea acordată - 70%

Solicitanţi:
Microîntreprinderi localizate în mediul urban, 1 an vechime, care îşi
desfăşoară
activitatea în PRODUCŢIE, SERVICII, CONSTRUCŢII + Sanatate pivata !
Exceptii:
Agricultura *, vanatoare, Silvicultura *, Pescuit*, (*finantabile APDRP / FEP)
Hoteluri *si Restaurante*, (* finantabile POR axa Turism)
Intermedieri Financiare si Asisgurari, Tranzactii Imobiliare,
Administratia Publica si Aparare;
Asigurari Sociale din sistemul public,
Alte activitati de servicii colective, sociale si personale (Finantabile: Activitati Recreative,
Culturale si Sportive, Alte activitati de servicii personale),
Activitati ale organizatiilor si organismelor Extrateritoriale,
Activitati agentii de Voiaj si a Tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica,
Salubritate, Depoluare si activitati similare*, (* finantabile POS Mediu prin parteneriat cu
APL)
Activităţi profesionale, Ştiinţifice şi Tehnice*, (* finantabile POS CCE)
Activităţi de Servicii Administrative* şi activităţi de servicii suport (* POS DCA)

Programul Operational Sectorial (POS)
http://amposcce.minind.ro
Cresterea Competitivitatii Economice (CCE)
•
•

AXA PRIORITARA 1 - Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient
Domeniul major de interventie: Investiţii Productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a
întreprinderilor, în sp ecial a IMM

•

Operatiuni: Consolidarea şi modernizarea sectorului productiv - Investitii Tangibile si
Intangibile
Operatiunea a. Consolidare şi modernizare sector productiv

•
•
•
•
•
•
•

Activităţi eligibile
• MODERNIZAREA intreprinderii, noi tehnici de productie, Patente, Licente, Know How
Cheltuieli eligibile
- Teren < 10% din total investitie
- ‘Real Estate’ (Teren +
Constructii hale, sediu si renovari) <50% din total
- INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE
- Brevete, licenţe, know-how pt. intreprinderi mari < 50 % eligibil

•
•
•
•

Dimensiunea finantarii acordate
investiţii mici pentru IMM - pana la 920.000 Lei – cca. 250 mii Euro
investiţii mari pentru IMM - intre 920.000 Lei – 5,56 mil Lei - cca. 1,5 mil. Euro
investiţii pentru firme mari – maxim 18,5 mil. Lei, dar nu mai mult de 5 mil. Euro

•

Grant max. din total eligibil 60%-70% (1 si 2), 50% (3) (40%-50%-60% Buc-Ilfov)

Cercetare-Dezvoltare si Inovare
CERCETARE in PARTENERIAT intre Universitati/ Institute Cercetare-Dezvoltare (CD) si
Intreprinderi (Industrie) – rezultate aplicabile
Dimensiunea maxima a finantarii acordate – 4.000.000 Lei
Org anizaţii de C ercetare – 100%
Întreprinderi mici:
cercetare industriala 70%, dezvoltare experimentala 45%
Întreprinderi mijlocii: cercetare industriala 60%, dezvoltare experimentala 35%
Întreprinderi mari:
cercetare industriala 50%, dezvoltare experimentala 25%
Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile INOVATIVE – IMM cu brevet inventie
Dimensiunea finantarii acordate - max. 200.000 euro
Grant max. din total eligibil – 90% pe 3 ani (ajutor de minimis)
Beneficiari eligibili - Start-Up-uri si Spin-Off-uri

Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pt. Sector Privat si Public
Acces IMM/ONG la INTERNET si servicii conexe
Dimensiunea finantarii acordate – 82.000 Lei (cca. 20.ooo Euro)
Grant max. din total eligibil
- IMM-uri 80%
- ONG-uri 95%
R etele B roadband - Autoritatile Publice
Dimensiunea maxima a finantarii acordate – 5,5 mil Lei (nivel local)
-21,5 mil. Lei (nivel national)
Grant max. din total eligibil - 98% pentru Administratia Publica Locala
Beneficiari - Autoritatile Publice Locale s i As ociatiile aces tora
Conectare unitati Scolare la Internet
Dimensiunea maxima a finantarii acordate – 5,5 mil Lei (nivel local)
-21,5 mil. Lei (nivel national) Grant max. din
total eligibil - 98% pentru Administratia Publica Locala
Beneficiari - Autoritatile Publice Locale s i As ociatiile aces tora

3. DEZVOLTAREA e-ECONOMIEI
Operatiunea 1 - Sisteme Informatice pentru Managementul afacerilor
- Sisteme ERP (Enterprise Resource Planning).
- Software Design / Productie
- Sisteme inteligente pentru afaceri, pentru Managementul Informatiei.
- Sisteme relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management)
- Business intelligence systems
Dimensiunea finantarii acordate
35.000 – 1.000.000 Lei (cca. 250.000 Euro)
Grant max. din total eligibil
- 70% (60% Bucuresti) pt. microintreprinderi si intreprinderi mici
- 60% (50% Bucuresti) pentru intreprinderile mijlocii
Operatiunea 2 - Sisteme de COMERT ELECTRONIC
- Sisteme Comert Electronic
- Sisteme Licitatii Electronice
- Tranzactii electronice securizate
- Sisteme informatice de e-Payment
- e-Learning pentru IMM
Dimensiunea finantarii acordate
35.000 – 1.640.000 LEI (cca. 400.000 EUR)
Grant max. din total eligibil
- 70% (60% Bucuresti) pt. microintreprinderi si intreprinderi mici
- 60% (50% Bucuresti) pentru intreprinderile mijlocii
- consultanţă 70% pentru toate tipurile de IMM

Axa Prioritară 4: Sprijinire dezvoltare mediu afaceri regional şi local
1.Dezvoltarea durabilă a STRUCTURILOR DE SPRIJINIRE A AFACERILOR
de importanţă regională şi locală = Ex. INCUBATOARE Afaceri
Operaţiuni (proiecte):
• Construire/reabilitare/extindere CLĂDIRI pentru activităţi de producţie şi
servicii
• Construire/extindere INFRASTRUCTURA RUTIERA a structurii de sprijinire a
afacerilor şi a drumurilor de acces - eligibile în limita a 10% din valoarea
totală a proiectului
• Creare/modernizare/extindere UTILITĂŢI de bază din interiorul structurii de
sprijinire a afacerilor
• ACCES LA INTERNET (conectarea la reţele broadband, cablarea clădirii)
• Dotarea cu ECHIPAMENTE a structurilor de sprijinire a afacerilor
• PROMOVAREA structurii de sprijinire a afacerilor

Cheltuieli eligibile:
• obţinerea şi amenajarea Terenului – in limita a 10%
• asigurarea Utilităţilor necesare obiectivului
• Proiectare şi asistenţă tehnică
• cheltuieli pt constructii si instalatii
• cheltuieli pt dotarea cu echipamente
• cheltuieli privind organizarea de santier, lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
• Cheltuieli aferente implementării proiectului, Alte categorii de cheltuieli.
Solicitanţi:
• Autorităţi ale Adminis traţiei Publice Locale
• IMM din mediul urban sau rural
• C ONS ILIILE LOC ALE ale C omunelor, Oras elor s i Municipiilor
• C ONS ILIILE JUDETE NE
• S.C. COOPERATIVA din mediul urban sau rural
• CAMERE DE COMERT - incadrate ca intreprinderi mici, mijlocii si micro
• ASOCIATII CARE REPREZINTA MEDIUL DE AFACERI –incadrate ca mici, mijlocii si micro
Valoare proiect:
Min 1.700.000 Ron => Max 85.000.000 Ron
- APL SI PARTENERIATE INTRE APL – 50% din valoarea eligibila a proiectului
- MIJLOCIE – 60% din valoarea eligibila a proiectului
- MICA SI MICRO – 70% din valoarea eligibila a proiectului
- BUCURESTI – ILFOV – 40% APL, 50% MIJLOCIE SI 60% MICRO SI MICA

-Oportunitati TURISM
www.inforegio.ro
Programul Operational Regional (POR) 2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea INFRASTRUCTURII DE TURISM pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Operaţiuni (proiecte):
Reabilitare/modernizare INFRASTRUCTURA RUTIERA
-

Reabilitare STRĂZI în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice
Reabilitarea/ modernizarea reţelei de UTILITĂŢI din corpul străzii

-

Construire/modernizare PUNCTE DE OBSERVARE, filmare, fotografiere
Construire/modernizare CĂI DE ACCES la principalele obiective turistice naturale;

-

Construire/modernizare REFUGII montane
Marcarea TRASEELOR montane
Amplasarea de PANOURI DE ORIENTARE şi informarea turistică
Amenajarea posturilor SALVAMONT

-

Crearea/reabilitarea traseelor de Cură pe teren, a spaţiilor de recreere şi popas, a
facilităţilor de utilizare a Izvoarelor Minerale
Creare/reabilitare parcuri Balneare, parcuri – grădină
Construire PISTE pentru Cicloturism

-

Atenţie! Pentru aceste tipuri de activităţi nu pot aplica solicitanţi de tipul IMM

-

Reţele captare -transport a Izvoarelor Minerale şi Saline potenţial terapeutic

-

Creare, modernizare, dotare BAZE DE TRATAMENT din staţiunile Balneare

-

Amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale

-

Creare / dotare PLATFORME DE CAMPARE, inclusiv utilităţilor specifice

-

Modernizare şi extindere STRUCTURI DE CAZARE şi utilităţi conexe
Dotare structuri de cazare cu ECHIPAMENTE specifice

-

Construire Piscine, Ştranduri, bazine de kinetoterapie, terenuri de mini-Golf,
Tenis, Paint-ball, Echitaţie

-

Modernizare Căi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes
turistic

-

Creare PORTURI TURISTICE, debarcadere amplasate pe lacuri de agrement

-

Construire PÂRTII DE SCHI, pârtii destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă

-

Amenajări pentru sporturi Nautice, Pescuit sportiv

Sunt exceptate de la finanţare :
structurile de cazare de tipul Apartamentelor sau camerelor de închiriat în locuinţe familiale sau în
clădiri cu altă destinaţie
Pensiunile agro-turistice * (* Finantabile APDRP Turism)
unităţi de alimentaţie publică: Restaurante, Baruri, Discoteci, Cazinouri etc. situate în afara
spaţiilor de cazare
Cheltuieli eligibile:
• obţinerea şi amenajarea Terenului, asigurarea Utilităţilor necesare obiectivului
• Investiţia de baza
• Proiectare şi asistenţă tehnică, Cheltuieli aferente implementării proiectului
Solicitanţi:
• Autorităţi ale Adminis traţiei Publice Locale;
• As ociaţie de dezvoltare intercomunitară
• Intreprindere Mică şi Mijlocie
• ONG-uri, membre ale unui acord de parteneriat cu o autoritate publică locală
Valoare proiect:
Min 1,5 mil euro pentru Rural !
Min 0,2 mil. => Max 25 mil. Euro AGREMENT
Cu exceptia proiectelor de modernizare/extindere structuri de Cazare, pentru care valoarea
Proiectului este => Max 5 mil. Euro CAZARE
Valoarea max a finanţării acordate din costul total eligibil:
70% pentru întreprinderi mici (60% pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov)
60% pentru întreprinderi mijlocii (50% pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov)
50% pentru întreprinderi mari (40% pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov )
50% APL dar 70% APL sub 5.000 loc sau <10 mil. Euro buget, 98% infrastr.utilitate p.

Programul Operational Sectorial (POS)
Dezvoltarea Resurselor Umane (DRU)
http://www.fseromania.ro
Calitate în Formare Profesionala Continua (FPC)
Valoarea eligibila a unui proiect:
Cost total Proiect Individual “Grant“: 50,000 - 0,5 mil. Euro
Cost total Proiect Strategic:
500,000 - 5 mil. Euro
Valoarea maxima a grantului in total costuri eligibile:
- 98% pentru beneficiari din s ectorul public, ONG etc.
- 70% pt. firme mici; 60% pt. firme, companii mijlocii
Beneficiari:
structuri Minis ter Educatie s i C ercetare / Minis ter M uncii-S S F,
- Ins tiutul de Ş tiinţe ale E ducatiei; C entrul National Formare Profes ionala Adulti
- Întreprinderi, Asociaţii Patronale, Institute de Cercetare; Furnizori de FP C;
Activităţi eligibile:
- elaborare materiale/ Ghiduri/ Manuale/ Studii/ Analize/ Cercetări;
- schimburi de Experienţă; structuri pt. Transferul de Cunoştinţe;
- vizite de studiu; diseminarea de bune practici; dezvoltare Curriculară;
- realizarea programe de FPC modulare; furnizarea de FPC.

Exemple de succes:
Prodprosper - Fabrica mezeluri in judetul Neamt
•

Cifra de afaceri de 2-3 milioane euro in 2003-2004

•

Finantata cu 2 mil euro SAPARD (actual APDRP) si 2 mil. euro Credit
Bancar in 2005 – investitie derulata in 3 ani

•

Cifra de afaceri de cca. 15 milioane euro anual acum !!!

• Castigatoare a unui nou
proiect APDRP
de 1,4 mil. euro in 2008,
pentru o sectie de
semipreparate

Exemple de succes:
Pensiune Casa Padurii in Slanic Prahova

www.casapadurii.ro

Foloseste acalmia pe care unii o numesc criza pentru a te dezvolta !

Multumim pentru atentie !

Radu Limpede
0722 612 613
radu.limpede@advisory.ro

Marian Stoian
0722 627 050
marian.stoian@advisory.ro

www.advisory.ro

