Programul national multianual de microindustrializare

FINANŢATOR:

Descriere program

Guvernul
României
FINANŢARE:
Max. 90%

Obiectiv:


procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste
sectoare

STATUS:
Apel nelansat
procedura
implementare
lansata
in
consultare
publica

Categorii de

Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta



Societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc

solicitanţi

cumulativ criteriile de eligibilitate mentionate in procedura de de implementare a

eligibili:

schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional
multianual de microindustrializare (anumite coduri CAEN).

Activităţi



eligibile:

Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucruinclusiv software-ul
aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare,



Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare,
cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat
electronice fiscale



Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G,
conform Ordinului MLPTL 211/2003



Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de
produse si servicii



Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie



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



Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii
de energie



Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale



Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în
cadrul prezentului program şi implementarea proiectului
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Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe siteul www.aippimm.ro
cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare.
Valoare

Max. 250.000 lei

grant:
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