
I. DEPUNERE:

TERMEN MODUL DEPUNERII CRITERII DE SELECȚIE

Martie-Aprilie 2021 Online -

Autoritatea de

Management

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional

de Competitivitate, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor

Europene.

Pagină de web
http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-

poc/

Legislație aplicabilă

Hotărârea nr. 677/2020 privind aprobarea Programului

naţional de digitalizare a microîntreprinderilor,

întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului

operaţional Competitivitate 2014-2020.

Ordin 4255/22/12/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor

de minimis Digitalizarea IMM-urilor in cadrul axei prioritare

2, prioritatea de investitii 2b – Dezvoltarea produselor si

serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC,

actiunea 2.2.2 ,, Digitalizarea IMM-urilor,, din cadrul

Programului operational Competitivitate 2012-2020.

II. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI:

POC 2.2.2. - Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor
(Digitalizarea IMM-urilor) - 2021



ÎNCADRAREA

SOLICITANTULUI
ANGAJAŢI

CIFRA DE

AFACERI

TOTAL

ACTIVE

Microîntreprinderi 0-9 0 – 2 mil. € 0 – 2 mil. €

Întreprinderi mici 10-49 < 10 mil. € < 10 mil. €

Întreprinderi mijlocii 50-249 < 50 mil. € < 43 mil. €

Se incadreaza in una dintre categoriile mentionate la data depunerii aplicatiei de proiect si la data

semnarii actului de acordare a ajutorului de minimis.

III. BENEFICIARII ELIGIBILI

Solicitanți eligibili sunt Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR), iar beneficiarii finali ai

ajutorului de minimis sunt microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii cu obiect

principal de activitate altul decât tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

Beneficiarii ajutorului de minimis nu-si desfasoara activitatea in sectorul TIC.

Sectorul TIC: nu pot aplica firmele care inregistreaza venituri sau au unul dintre urmatoarele

coduri CAEN autorizate ( se aplica de la infiintarea firmei si pana la depunerea proiectului ):

IV. CONDIȚII DE FINANȚARE:



VALOAREA FINANȚĂRII 30.000 euro – 100.000 euro

INTENSITATEA FINANȚĂRII Max 90%

VALOAREA TOTALA ELIGIBILA Nu poate depasi 50% din media cifrei de afaceri aferenta ultimelor

3 exercitii financiare incheiate, cu exceptia:

- Cheltuieli cu serviciile de consultanta / analiza pentru identificarea solutiilor tehnice de care au

nevoie IMM-urile

- Cheltuieli de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare pregatirii aplicatiei de

proiect propusa spre finantare si / sau managementul aplicatiei de proiect

Pentru intreprinderile care au doua sau un singur exercitiu financiar incheiat, procentul de 50% se

va aplica corespunzator mediei ultimelor doua exercitii financiare incheiate, respectiv ultimului

exercitiu financiar incheiat.

V .CONDIȚII SPECIFICE:

PROFIT

Firmele infiintate inainte de 3 ianuarie 2020:

- Se va lua in considerare profitul din exploatare la 31

decembrie 2019

Firmele infiintate in decurusul anului 2020:

- Se va lua in considerare profitul din exploatare la 31

decembrie 2020

VECHIME

Firmele infiintate inainte de 3 ianuarie 2020:

- Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel

putin unui an fiscal integral si au fost infiintate inainte de 3

ianuarie 2020 ( prima zi lucratoare a anului 2020 ).

Firmele infiintate in decurusul anului 2020:

- Nu se solicita vechime

ALOCARE FINANCIARĂ 100.000.000 euro



Număr estimativ de

beneficiari
3.333 de beneficiari

Locația de implementare

Au sediul si locatia de implementare in regiunea de dezvoltare in

care depun proiectul.

Locatia/locatiile de implermentare ale proiectului trebuie sa se

regaseasca in certificatul constatator, la momentul contractarii.

Durata de implementare Max. 9 luni

Regula de minimis

Se supune Regulamentului de minimis nr. 140/2013 ( max.

200.000 de euro )

*Nu se cumuleaza cu ajutoarele de minimis de tip COVID ( ex.

Granturi pentru capital de lucru, granturi pentru investitii )

DECONTARE

Pentru finantarea proiectelor se utilizeaza mecanismele de

finantare ( cerere de plata, cerere de prefinantare, cerere de

rambursare ) stabilite prin OUG. Nr. 40/2015.

ALTE SPECIFICATII:

Pot beneficia de facilitatile prevazute in schema intreprinderile care indeplinesc cumulativ

urmatoarele conditii:

1. Sunt inregistrare potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

2. Desfasoara activitati in alte sectoare decat: cod 2611, 2612, 2620, 2630, 6201,

6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 7211, 7219.

3. Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa nu desfasoare ( pe perioada

implementarii si pe perioada de durabilitate a proiectului ) activitati in unul dintre

domeniile/sectoarele excluse de la finantare. Lista codurilor caen exluse de la finantare este



prezentata in Capitolul X al prezentului rezumat.

4. Nu inregistreaza obligatii bugetare nete ( diferenta dintre obligatiile de plata

restante la buget si sumele de recuperat de la buget ):

a) Mai mari de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni – in cazul

certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

b) Mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru – in cazul

certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale;

5. Nu se afla in una dintre situatiile incompatibile cu acordarea ajutorului de

minimis din fonduri publice;

6. Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE,

in ultimii 5 ani, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din

alte surse publice, pentru aceleasi activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel care

constituie obiectul cererii de finantare;

7. Sunt direct responsabile de pregatirea, realizarea si managementul proiectului

si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat si sunt responsabile

pentru asigurarea sustenabilitatii rezultatelor proiectului;

8. Nu intra in categoria ,, intreprindere in dificultate,,.

Intreprindere in dificultate – o intreprindere care indeplineste urmatoarele conditii:

- in cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata ( alta decat un IMM

care exista de cel putin trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc,

un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru

finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar

selectat), atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din

cauza pierderilor acumulate. Sceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor

acumulate din rezerve ( si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte

din fondurile proprii ale societatii conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatatea din

capitalul social subscris. In sensul acestei dispozitii ,, societate cu raspundere limitata ,, se

refera in special la tipurile de societati mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE,

iar ,, capital social ,, include, daca este cazul, orice capital suplimentar.



- in cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au

raspundere nelimitata pentru creantele societatii ( alta decat un IMM care exista de cel putin

trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani

de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in

urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat ), atunci cand mai

mult de jumatate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societatii a disparut

din cauza pierderilor acumulate. In sensul prezentei dispozitii, ,, o societate comerciala in care

cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii,, se refera in

special la acele tipuri de societati mentionate in anexa II la Directiva 2013/34/UE;

- atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de

insolventa sau indeplineste criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura

colectiva de insolventa sa fie deschisa la cererea creditorilor sai;

- atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat

inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face

inca obiectul unui plan de restructurare;

9. Nu se afla in stare de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare,

lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma

unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;

10. Se angajeaza sa asigure din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile,

precum si valoarea cofinantarii de minimum 10% din bugetul eligibil al proiectului.

Contributia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare

negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decat organismele statului sau din alte surse

private.

11. Nu fac obiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a

Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal sau incompatibil cu

piata comuna sau in cazul in care solicitantul a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta

trebuie sa fi fost deja executata si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de

recuperare aferenta;

12. Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res



judiciata pentru un delict legat de conduita sa profesionala, pentru frauda, coruptie,

participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati legale in detrimentul

intereselor financiare ale Uniunii Europene;

13. Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

14. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea in eroare a

ADR/OIPSI?AMPOC prin furnizarea de informatii incorecte pe parcursul participarii la

cererea de propuneri de proiecte;

15. Au sediul social si implementarea proiectului se realizeaza in regiunea de

dezvoltare in care depun proiectul;

16. Nu se accepta firmele infiintate in anul 2021.

VI. ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Urmatoarele categorii de activitati, strict necesare pentru implementarea aplicatiilor de proiecte

depuse de IMM-uri, sunt eligibile pentru finantare in cadrul contractului de subventie incheiat intre

ADR si IMM-urile beneficiare de ajutor de minimis:

1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente

(inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de

vedere al implementării aplicatiei de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au

legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicatia de

proiect;

2. Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicatiei de

proiect;

3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicatiilor software/licențelor necesare

implementării aplicarii de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și

integrarea diverselor structuri de date existente.

4. Activități aferente achiziționării/realizarii unui website de prezentare a companiei.

5. Activități aferente achiziționării unui nume de domeniu nou ,,.ro,, direct de la furnizorul

national de domenii ,,.ro,,



6. Activități aferente achiziționării soluției de semnătură electronică;

7. Activități aferente achizitionarii de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu

dizabilitati;

8. Activități aferente achiziționării solutiilor IT pentru comertul electronic;

9. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanta pentru elaborarea

documentatiilor necesare pregatirii aplicatiei de proiect propusa spre finantare si/sau

managementul aplicatiei de proiect ( inclusiv elaborarea documentatiilor necesare

implementarii aplicatiei de proiect );

10. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate /

achizitionate si cel care va asigura mentenanta;

11. Activități de achizitie a serviciilor de audiere intermediara/finala, financiara ( conform

reglementarilor nationale in domeniul financiar-contabil) si tehnica ( din perspectiva

corespondentei rezultatului aplicatiei de proiect cu aplicatia de finantare si obiectivele POC ).

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE:

a) Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive, inclusiv cheltuieli

de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punct de vedere al implementării

proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea

produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect.

b) Cheltuieli aferente pentru realizării reţelei LAN necesară pentru implementarea

proiectului;

c) Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor

software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de

date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare

software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

d) Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziţia

de domeniu şi găzduirea pe server; –

e) Cheltuieli aferent achiziţionării/ închirierii unui nume de domeniu nou;



f) Cheltuieli aferente achiziţionării/ închirierii soluţiei de semnătură electronică;

g) Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) Cheltuieli aferente achiziţionării de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu

dizabilităţi;

i) Cheltuieli aferente achiziţionării soluţiilor din domeniul tehnologiei informaţiei pentru

comerţul electronic;

j) Cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a

Service;

k) Cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii

de găzduire, cu excepţia pachetelor de reseller;

l) Cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice

aplicabile pentru software/găzduire/reţele;

m) Cheltuieli aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea

documentaţiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanţare şi/sau managementul

proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului;

n) Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele

implementate/achiziţionate şi a personalului care va asigura mentenanţa;

o) Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform

reglementărilor naționale și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu

cererea de finanțare și obiectivele Programului Operațional Competitivitate;

p) Servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie

IMM-urile.

ATENȚIE! Beneficiarii ajutorului de minimis se obligă să păstreze din resurse proprii aceste cheltuieli

pe toată perioada de sustenabilitate a proiectului.

Nu sunt eligibile:



• Elementele de mobilier, obiectele de inventar şi cheltuielile salariale.

• Investiţiile care constau în simpla înlocuire a unor active deţinute de societate nu sunt

eligibile. Numai investiţia direct legată de creşterea competitivităţii IMM prin utilizarea tehnologiei

informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv legată de digitalizarea activităţii societăţii poate fi

considerată eligibilă, înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente nu

poate fi considerată cheltuială eligibilă pentru ajutorul de minimis.

VIII. MONITORIZAREA SI CONTROLUL:
Beneficiarul ajutorului de stat monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor

acestuia și furnizează periodic către ADR informații și date necesare analizării progresului

proiectului și monitorizării programului operațional.

Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres privind cheltuielile în termen de 90 de

zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia, respectiv în

termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia.

ADR vor efectua verificarea documentară a rapoartelor de progres conform procedurilor

operaţionale proprii.

ADR analizează în cazul proiectelor progresul implementării, obținerea rezultatelor, atingerea

obiectivelor, precum şi durabilitatea acestora prin:

 Verificare documentară: Rapoarte de progres la fiecare cerere de rambursare și de

sustenabilitate (durabilitate) transmise anual de beneficiar;

 Vizite de monitorizare: vizite de verificare la faţa locului în perioada de implementare a

proiectului, obligatoriu înainte de avizarea cererii de rambursare finale, precum și post-

implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.

Metodologia de realizare a monitorizării va fi prezentată în cadrul cererii de finanțare.

ADR va asigura îndrumarea IMM pentru implementarea corespunzătoare a contractelor de

subvenție.



IX. INFORMARE ȘI PUBLICITATE:
Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare în

legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile

Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu

cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul

(http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare ). Neîndeplinirea acestor obligații are

drept consecință efectuarea unor corecții financiare.

Următoarele cheltuieli de informare și publicitate vor fi rambursate de către ADR, IMM-urilor

în limitele stabilite mai jos. Proiectul poate conține și alte cheltuieli de informare și publicitate,

inclusiv de promovare a rezultatului proiectului, chiar dacă nu sunt menționate mai jos,

conform Manualului de Identitate Vizuală :






