MINISTERUL COMUNICAłIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI
Programul OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” 2007-2013
Axa III „Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public”
Domeniul Major de IntervenŃie 3 - SusŃinerea e-economiei
Operatiunea „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerŃ electronic şi a altor soluŃii on-line
pentru afaceri”
1. ActivităŃi eligibile:
AchiziŃionarea de aplicaŃii software, echipamente TIC şi alte mijloace fixe necesare, servicii de consultanŃă
şi training specializat pentru:
1. Implementarea de sisteme informatice de comerŃ electronic;
2. Implementarea de sisteme informatice pentru licitaŃii electronice;
3. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacŃii electronice securizate;
4. Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plăŃi electronice);
5. Implementarea de sisteme de e-learning (învăŃământ la distanŃă) pentru IMM-uri;
6. Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităŃii companiei (B2B, B2C).

Perioada de depunere a proiectelor: este cuprinsă între 2 septembrie - 12 decembrie
Prezenta cerere de proiecte este de tip „depunere cu termen limită, evaluare continuă”.

2. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile:
Valoarea maximă a finanŃării acordate: 1.640.000 LEI (468.571 euro, 1euro=3,5 lei)
Valoarea minimă a finanŃării acordate: 35.000 LEI (10.000 euro, 1euro=3,5 lei)
3. Beneficiarii eligibili: IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările
ulterioare:

A. Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaŃia
naŃională în vigoare (având mai putin de 10 angajati si care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau
deŃin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei).
B. Întreprinderile Mici (având între 10 şi 49 angajati şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau
deŃin active totale în valoare de până la 10 milioane Euro echivalent în lei).
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C. Întreprinderile Mijlocii (având între 50 şi 249 angajati şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă
sau deŃin active totale în valoare de până la 50 milioane Euro echivalent în lei).
4. Rata maximă de cofinanŃare1:
Tip de cheltuială

Ajutor de
stat
regional
pentru
investiŃii

Ajutor
“de
minimis”

Tip de
întreprindere

Zona în care se implementează
proiectul
Bucureşti şi judeŃul
Ilfov

Celelalte
judeŃe

60%

70%

Micro
InvestiŃii

Mică

Minim 75%

Mijlocie
Instruire,
consultanŃă,
management
de proiect,
audit,
informare şi
publicitate

% din
valoarea
eligibilă a
proiectului

50%

60%

Micro
Mică

70%
Maxim 25%

Mijlocie

! Pentru sectorul transporturi, indiferent de mărimea IMM-ului, rata de co-finanŃare pentru capitolul de
investiŃii va fi de 40% pentru Bucureşti şi judeŃul Ilfov şi de 50% pentru celelalte judeŃe.
5. Lista codurilor caen excluse de la finanŃare
SecŃiunea A - Agricultură, Silvicultură şi Pescuit
051 ExtracŃia cărbunelui superior
052 ExtracŃia cărbunelui inferior
101 ProducŃia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
102 Prelucrarea şi conservarea peştelui,crustaceelor şi moluştelor
103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
105 Fabricarea produselor lactate
106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
1

Calculată ca raport intre valoarea finanŃării acordate şi valoarea totala a costurilor eligibile, pentru fiecare

categorie de cheltuieli
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1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
110 Fabricarea băuturilor
120 Fabricarea produselor din tutun
131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
împletite
191 Fabricarea produselor de cocserie
192 Fabricarea produselor obŃinute din prelucrarea ŃiŃeiului
2014 Fabricarea altor produse chimiceorganice, de bază
2051 Fabricarea explozivilor
206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
242 ProducŃia de tuburi, Ńevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oŃel
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oŃelului
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oŃelului
2591 Fabricarea de recipienŃi, containere şi alte produse similare din oŃel
254 Fabricarea armamentului şi muniŃiei
301 ConstrucŃia de nave şi bărci
3315 Repararea şi întreŃinerea navelor şi bărcilor
4633 ComerŃ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
SecŃiunea K - Intermedieri Financiare şi Asigurări
920 ActivităŃi de jocuri de noroc şi pariuri
981 ActivităŃi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
6. Categorii de cheltuiel eligibile:
1. Cheltuieli pentru servicii de consultanŃă care nu constituie o activitate permanentă sau periodică
(exclus consultanŃă fiscală, juridică):
-

servicii de consultanŃă pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piaŃă, alte
studii necesare pentru pregătirea proiectului;
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-

servicii de consultanŃă în domeniul managementului de proiect şi cheltuieli necesare în procesul de
achiziŃii.

2. Cheltuieli pentru realizarea conŃinutului iniŃial (pentru proiectele de e-learning).
3. Cheltuieli pentru achiziŃionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip
desktop/portabile monitoare, echipamente de reŃea, echipamente periferice etc.) necesare pentru
funcŃionarea aplicaŃiei informatice.
4. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de mai
sus, necesare pentru funcŃionarea aplicaŃiei informatice.
5. Cheltuieli pentru achiziŃionarea de aplicaŃii informatice, licenŃe, brevete, mărci, know-how:
-

cheltuieli pentru achiziŃionarea licentelor software necesare implementării proiectului, inclusiv baze de
date şi soluŃii de securitate;

-

cheltuieli totale pentru achiziŃionarea de aplicaŃii informatice – parte a proiectului - pentru realizarea
cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza necesităŃilor, dezvoltarea aplicaŃiei,
implementarea şi testarea aplicaŃiei.

6. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională:
-

cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software
implementate;

-

cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanŃa soluŃiei dacă
acesta este angajat al beneficiarului.

7. Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului
8. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect

! Nu se acordă sprijin financiar pentru:
• susŃinerea financiară a activităŃilor de export către terŃe Ńări sau către State Membre, legată direct de
cantităŃile exportate, de crearea şi funcŃionarea unei reŃele de distribuŃie sau pentru alte cheltuieli curente
legate de activitatea de export;
• utilizarea cu precădere a produselor naŃionale în detrimentul produselor importate;
• achiziŃionarea de echipamente de transport pentru sectorul transport;
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• proiectele ai căror beneficiari desfăşoară activităŃi în domeniul pornografiei, jocurilor de noroc, care deŃin
pagini web care conŃin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003 cu
modificările şi completările ulterioare sau care au activităŃi comerciale cu produse cu caracter erotic.

7. Cheltuieli neeligibile
-

taxa pe valoarea adăugată, taxa de timbru verde, precum şi orice alte taxe;

-

dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

-

achiziŃia de echipamente second-hand;

-

amenzi, penalităŃi şi cheltuieli de judecată;

-

costurile pentru operarea investiŃiei;

-

sumele rezultate din diferenŃele de curs valutar;

-

costuri de amortizare;

-

contribuŃia în natură;

-

cheltuieli de leasing.

Durata implementării şi finalizării proiectelor este de maxim 24 de luni de la semnarea contractului de
finanŃare.
Nu ezitaŃi să luaŃi legătura cu societatea noastră; OPEN CONSULTING vă stă la dispozitie cu orice alte
informaŃii şi/sau clarificări suplimentare.
În speranŃa unei bune colaborări pe viitor, vă rugăm să primiti asigurarea consideraŃiei noastre depline.

Cu stimă,
Iulia COJOCARU
Manager FinanŃare
Tel: 0233.41 48 07
Fax: 0233.44 08 61
Vodafone: 0727.82 11 13
iulia@openconsulting.ro
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