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1. Granturi pentru capital de lucru1. Granturi pentru capital de lucru

VALOARE GRANT

 2.000 euro pentru IMM-urile care au realizat o cifra de afaceri in 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 de euro

 15% din cifra de afaceri si maxim 150.000 euro pentru IMM-urile care au realizat in 2019 o cifra de afaceri cuprinsa intre
13.501 si 1.000.000 euro

CONDITII DE ACORDARE

 Au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/20202 cu modificarile
ulterioare

 Au inregistrat profit operational din activitatea curenta in unul din ultimele 2 exercitii financiare

 Dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru de minim 15% din valoarea grantului la data utilizarii
grantului

 Mentin sau suplimenteaza numarul de locuri de munca existente la data depunerii cererii
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UTILIZAREA GRANTULUI
Grantul se poate utiliza ca suma forfetara pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:
 Achizitia de stocuri de materii prime, materiale, marfuri
 Plata datoriilor curente si restante pentru furnizorii curenti, inclusiv catre furnizorii de utilitati
 Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat
 Achizitia de servicii, cu exceptia celor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte
 Achizitia de echipamente de protectie medicala, inclusiv cele pentru protectia impotriva SARS-CoV-2
 Achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventor de natura mijloacelor fixe necesare reluarii

activitatii
 Achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii
 Plata datoriilor catre bugetul statului
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OBTINEREA GRANTULUI

 Beneficiarii vor depune cererile de finantare (cel mai probabil on-line, in cadrul unei aplicatii
care va fi lansata de Guvern la un moment dat)

 Finantarea se va acorda dupa principiul “primul venit, primul servit”

 Benficiarii vor depune declaratii pe propria raspundere ca vor utiliza grantul in scopul
prevazut de Ordonanta de urgenta si ca vor mentine locurile de munca minim 6 luni de la 
data acordarii grantului

 Dupa primirea grantului, beneficiarii vor depune un raport de progres privind cheltuielile
efectuate in termen de 180 de zile de la data la care au primit banii in cont
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CODURI CAEN ELIGIBILE

Lista codurilor poate fi consultata in Ordonanta de urgenta nr 130/31.07.2020. 

In atentia Beneficiarilor proiectului “Noi oportunitati pentru antreprenori”!

 Este eligibil codul 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, 
paie si din alte materiale vegetale impletite

 Nu sunt eligibile activitatile spalatoriilor/curatatoriilor, atelierelor de fabricare a mobilei sau
serviciile de contabilitate
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VALOARE GRANT

Intre 50.000 euro – 200.000 euro

Beneficiarul trebuie sa contribuie cu minim 15% din valoarea grantului

CONDITII DE ACORDARE

 Au avut activitate operationala minim un an inaintea depunerii cererii de finantare

 Au inregistrat profit operational din activitatea curenta sau din activitatea de exploatare, in unul din ultimele 2 exercitii financiare

 Se obliga sa asigure sustenabilitatea proiectului pe o perioada de minim 3 ani dupa implementarea proiectului

 Realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor prognozate in planul de afaceri in primii doi ani de durabilitate iar diferenta in al treilea an de 
durabiliatate

 Dispun de cofinantare de minim 15% in regiunile mai putin dezvoltate si 30% in regiunea Bucuresti-Ilfov

 Se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitie
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UTILIZAREA GRANTULUI

Grantul se poate utiliza ca suma forfetara pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:

 Cheltuieli pentru realizarea/ achizitia constructiilor

 Achizitie teren in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului

 Achizitia de echipamente, inclusiv TIC, utilaje, instalatii, tehnologii si software, dotari independente, mobilier

 Cheltuieli cu realizarea constructiilor: proiectare, management proiect, dirigentie de santier, amenjarea
terenurilor, racordarea la utilitati etc.

 Cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte

 Active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software

 Cheltuieli pentru relizarea de depozite pentru echipamente medicale, medicamente sau materiale sanitare
pentru situatii de urgenta
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pentru situatii de urgenta



2. Granturi pentru investitii2. Granturi pentru investitii

OBTINEREA GRANTULUI

 Beneficiarii vor depune cererile de finantare (cel mai probabil on-line, in cadrul unei aplicatii care va fi lansata de Guvern la un 
moment dat)

 Selectia se va face in functie de indeplinirea criteriilor de selectie referitoare la rentabilitatea investititei propuse, ponderea cofinantarii
si aparteneta domeniului de activitatea la soldul balantei comerciale

CODURI CAEN ELIGIBILE

Lista codurilor poate fi consultata in Ordonanta de urgenta nr. 130/31.07.20202. 

In atentia Beneficiarilor proiectului “Noi oportunitati pentru antreprenori”!

Sunt eligibile codurile:

 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

 3102 Fabricarea de mobile pentru bucatarii

 9601 Spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a articolelor de blana
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