Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea
intreprinderilor mici si mijlocii din mediul rural
FINANŢATOR:

Descriere program

Guvernul
României
FINANŢARE:
Max. 90%

Obiectiv:


Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private
înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM în

STATUS:
Apel nelansat
procedura
implementare
lansata
in
consultare
publica

mediul rural

Categorii de

Întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 care au

solicitanţi

cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului si au sediul social şi

eligibili:

punctul/punctele de lucru în mediul rural


societăţile comerciale;



societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte;



persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod
independent;

Activităţi
eligibile:



întreprinderile individuale;



întreprinderile familiale.



Achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucruinclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare
necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare, exclusiv jocuri
de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate
muzicale;



Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de
produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru
comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se
solicita finantare;



Achizitionarea de bunuri: mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a
valorilor umane si materiale;



Achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul;
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Mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a accesat
programul, etc.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în
funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.
Valoare

Max. 125.000 lei

grant:
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