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RELANSAREA ACȚIUNII 4.1.1
S-a anunțat relansarea programului 
de finanțare Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020

Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1 -
Investiții în activități productive

Proiectele vor putea fi depuse 
începând, aproximativ, cu luna iulie 
2022.
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ACȚIUNEA 4.1.1
PE SCURT
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Depunere exclusiv on line
(IMM Recover).

Care este modalitatea de 
depunere a proiectelor?

Apel de proiecte competitiv, cu 
depunere la termen cu punctaj minim 
de 60 de puncte. Se poate depune o 
singură cerere.

Ce tip de apel se lansează?

Minimis: între 50.000 EURO și 
200.000 EURO
Ajutor de stat: între 50.000 
EURO și 500.000 EURO

Care este valoarea 
finanțării 

nerambursabile ? 

Proiectele vor putea fi depuse 
începând cu luna Iulie și 
perioada exactă va fi 
cunoscută la apariția ghidului 
final. 

Care este perioada în care 
pot fi depuse proiectele?
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Aplicant:
- Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, cabinete medicale individuale (CMI), 
entități economice asimilate acestora (pentru domeniul învățământ, sănătate, asistență și 
protecție socială);
- Domeniile necesare includ Clasa P - Învățământ, Clasa Q - Sănătate și asistență socială, 
Clasa R - Activități de spectacole, culturale și recreative pentru granturile de investiții sub 
forma de ajutor de minimis.

Buget:
- Valoarea totală a ajutorului este de 59.690.099 euro;
- Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar sub forma de ajutor de 
minimis cu o valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, în limita de 
cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019;
- Procentul de cofinanțare este între 5%-15%.

Componenta 1 – minimis - (min. 50.000 euro - max. 200.000 euro)
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Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional pentru componenta 1 – minimis

Categoria IMM/ 
Beneficiari

Cabinete Medicale Individuale                            5%
Și Microîntreprinderi

Întreprinderi mici                                                     10%

Întreprinderi mijlocii 15%
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Aplicant:
- Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii;
- Domeniile necesare includ Clasa C – Industria Prelucrătoare cu excepția codurilor 11 
fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției; Clasa F –
Construcții; Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și 
motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante.

Buget:
- Valoarea totală a ajutorului este de 358.140.596 euro;
- Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar sub formă de ajutor de stat 
cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro.

Componenta 2 – ajutor de stat - (min. 50.000 euro - max. 500.000 euro)
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Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional pentru componenta 2 – ajutor de stat

Categoria IMM/  
Regiunea de dezvoltare NORD VEST și CENTRU      NORD-EST, SUD-EST, SUD-MUNTENIA VEST                         SUD-VEST OLTENIA

Întreprinderi mijlocii 50% 65% 40%                                      70%
(50-249 angajați)
Cheltuieli ajutor de stat 60% 70%                                                50%

Întreprinderi mici 
și microîntreprinderi 60% 70% 50%                                      80%
(3-49 angajați)
Cheltuieli ajutor de stat 70% 80%                                                60%



ACTIVITĂȚI ELIGIBLIE

A. Dotarea cu echipamente, utilaje 
specifice, mobilier specific, dotări IT și 
pentru tranziție verde, inclusiv pentru 
eficiență energetică necesare activității 
de producție și servicii precum și alte 
achiziții de bunuri de această natură 
care sunt necesare capacităților de 
producție/ servicii existente. 

B. Modernizarea/ echiparea/ racordul la utilități 
publice/ eficiență energetică a infrastructurilor 
de tip clădiri specifice aferente capacităților de 
producție/ servicii existente, precum și pentru 
alte categorii de cheltuieli aferente 
infrastructurilor specifice de producție/ servicii 
pentru care nu este necesară obținerea de 
autorizații de construire în conformitate cu 
legislația specifică în vigoare;
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ELIGIBILITATEA 
APLICANȚILOR

1. Au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, 
respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;

2. Sunt înființate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

3. Se angajează să asigure desfășurarea activității operaționale/ 
curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea 
duratei de implementare a proiectului; 

4. Dispun de cofinanțare proprie a proiectului;

5. Nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019;

6. Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, 
inclusiv fonduri europene în ultimii 5 ani pentru aceleași 
categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțare în 
prezent pentru aceleași activități;

7. Proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷
5,5%];

8. Minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care 
atestă caracterul verde.
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ELIGIBILITATEA  
CHELTUIELILOR

1. Cheltuieli pentru renovarea/ modernizarea 
spațiilor de producție/ servicii, numai pentru 
lucrări care nu necesită autorizație de construcție;
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2. Cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind: 
a. dotări (utilaje, echipamente tehnologice, 

tehnologii software, dotări independente);
b. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente 

tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 
echipamente informatice, birotică;

c. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de 
transport auto necesare activității de producție/ 
servicii, transport și distribuție;

d. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ 
echipamente specifice în scopul obținerii unei 
economii de energie;

e. cheltuieli pentru proiectare și asistență 
tehnică;

3. Cheltuieli cu transformarea digitală, maximum 
20% din cheltuielile cu active corporale; 

4. Cheltuieli pentru consultanță;

5. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de 
publicitate și informare aferente proiectului. 



RECOMANDĂRI

Elaborarea timpurie  
ne oferă soluții.

Vă vom oferi consultanță
de specialitate și soluții la
problemele apărute.

Gata la termen este
benefic de fiecare dată.

Depunerea timpurie face  
diferența uneori.

De-a lungul timpului am 
implementat peste 350 
de proiecte.
Mărim șansele de  
aprobare.

Cereți recomandări de la  
clienții consultantului.

Întreabă un beneficiar  
cum a fost colaborarea cu  
consultantul -noi vă dăm  
contacte din domeniul  
dumneavoastră.

Contactați-ne
Așa vă putem ține la  
curent cu cele mai noi  
modificări.
Vom cunoaște planul și  
vom căuta activ soluții.

Elaborare
În funcție de proiectul  
tău, poți obține condiții  
speciale la elaborarea  
proiectului și chiar  
garanții de execuție.
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350
PROIECTE  
IMPLEMENTATE

50 Milioane €
FINANȚARE  
NERAMBURSABILĂ

1500
ECHIPAMENTE  
ACHIZIȚIONATE

2000
LOCURI DE  
MUNCĂ CREATE

PORTOFOLIU  
PERIOADA 2008-2022
CONSULTANȚA VRSD
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Pentru încrederea acordată în  
serviciile noastre la început și mai  
ales pentru recomandările bune  
oferite altor parteneri din domeniu  
după finalizarea proiectelor.
Ne face plăcere să fim parte din  
dezvoltarea afacerilor  
dumneavoastră și vă vom ține  
permanent informați privind  
oportunitățile de finanțare din piață.

MULȚUMIM CLIENTILOR

În ultimii 15 ani, am reușit să ducem la  
capăt cu succes multe proiecte  
importante, iar în timp ne-am specializat  
pe proiecte mari, ce asigură o dezvoltare  
cu impact pentru clienții noștri și ne  
bucurăm să putem oferi servicii de  
încredere pentru aceștia, de la elaborarea  
proiectului până la sfârșitul perioadei de  
monitorizare.
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CONSULTANT MANAGER
PUTEȚI SOLICITA  

O ÎNTÂLNIRE
DIRECTĂ

Ana Dullo

Mobil:
0758 097 044

Email:  
Ana.dullo@vrsdconsulting.ro

Andreea Morar

Mobil:
0758 097 040

Email:  
Andreea.morar@vrsdconsulting.ro


