Peste 10 ani de experiență
Proiecte cu ﬁnanţare nerambursabilă din fonduri structurale şi ajutoare de stat

eugen@veltravel.ro

REI Grup | 2021

Peste 10 ani de experiență
Proiecte cu ﬁnanţare nerambursabilă din fonduri structurale şi ajutoare de stat

Despre noi
Suntem un grup de companii de consultanță, REI FINANCE ADVISORS, REI INTERNATIONAL CONSULTING și
TOUCHED MARKETING specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții, atât pe
fonduri europene nerambursabile, cât și prin scheme de ajutor de stat.
Cu o experiență de peste 10 ani în acest domeniu, specialiștii noștri se adaptează ușor cerințelor pieței, cunoscând foarte
bine mecanismele fondurilor nerambursabile, și identiﬁcă oportunitățile pentru obținerea de ﬁnanțări din surse interne și
externe.
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Peste 800 proiecte finanțate – rată de succes de 99%
REI Grup este format din trei companii- REI Finance Advisors, REI International, Touched
Marketing.
Suntem a doua companie de consultanță din România potrivit cifrelor pe 2020 cu 50 de colegi
și 8 birouri regionale.
Avem deja peste 800 de proiecte finanțate, peste 300 de proiecte implementate și o rată
de succes de 99%.
Toți consultanții noștri sunt gata să îi ajute pe beneficiarii noștri în toate aspectele pe parcursul
procesului de elaborare cerere de finantare, depunere, implementare si monitorizare.
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Servicii
Expertize contabile
Asistenţa tehnică

Studii de fezabilitate

Planuri de afaceri
Cereri de ﬁnanţare
Cereri de plată/
rambursare

Echipa
noastră

Intocmire dosare de
achiziţii şi licitaţii

Peste
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Servicii
Realizăm studii de
fezabilitate pentru investiții
mari, complexe, având grijă
să elaborăm documentația
tehnico-economică ce
vizează obiectivul de
investiții.

Concepem cu atenție, alături
de clienți, planuri de afaceri
ample, asigurându-ne că
businessurile acestora sunt
eligibile pentru obținerea
ﬁnanțărilor.

Intreprindem toate acțiunile
necesare avizării și veriﬁcării
actelor și înregistrărilor
contabile astfel încât să asigurăm rambursarea cheltuielilor
efectuate.

Pe toată durata implementării
proiectelor de ﬁnanțare
colectăm informațiile necesare
veriﬁcării modului în care
acestea se dezvoltă și
analizăm progresul lor.

Consultanții noștri cu vastă
experiență asigură întocmirea
corectă a dosarelor de
achiziții și a celor de licitații
aferente proiectelor
investiționale.

Oferim asistență tehnică pe
toată perioada implementării
proiectelor, cât și după
ﬁnalizarea acestora, menținând
în permanență contactul cu
clienții noștri.
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Testimoniale
Am construit parteneriate de lungă durată cu clienți privați, precum și cu entități guvernamentale și am reușit să le
ajutăm să își îmbunătățească afacerea, să reducă costurile și să ajute la construirea unor facilități mai bune pentru
comunitățile locale.
Schiffer Industries Romania - “Prin profesionalismul echipei sale, REI Grup a oferit întotdeauna cu promptitudine
sprijinul și expertiza necesare pentru a permite companiei Schiffer Industries România să beneficieze pe deplin de
accesul la fonduri nerambursabile.”
Elbromplast SA - “În calitate de beneficiar al contractului 97/04.08.2017, pentru prestarea de servicii privind
schema de ajutor de stat privind reducerea costurilor cu plata certificatelor verzi – HG 495/2014, valabil până în
04.08.2023, am primit un acord de finanțare pentru a implementa proiectul. Prin prezenta exprimam calificarea
"FOARTE BUNĂ" pentru compania SC REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL.”
QFort - „În calitate de furnizor de servicii de consultanță pentru aceesarea de fonduri europene și scheme de ajutor
de stat, echipa REI a contribuit la accesarea finanțării prin intermediul HG 807/2014 și emiterea Acordului de
finanțare nr. 139 din 19.02.2020 pentru un proiect de investiții în valoare de 20 milioane euro.”
Cersanit - “În calitate de furnizor de servicii de consultanță pentru fondurile europene și scheme de ajutor de stat,
echipa REI a contribuit la accesarea cu succes unui proiect proiect prin HG 495/2014 și la emiterea Acordului de
excepție nr. 1136 din 04.04.2019.”
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Testimoniale
Austrotherm România - „Ne exprimăm aprecierea și mulțumirea față de colaborarea companiei noastre cu firma
REI International Consulting. Echipa REI a contribuit la accesarea cu succes a schemei de Ajutor de Stat prin HG
495/2014 și emiterea Acordului de Exceptare nr. 64 din 26.02.2019. Recomandăm cu încredere compania REI, ca
fiind un colaborator profesionist, serios și valoros”;
ValPlast - „Echipa REI a contribuit cu succes la accesarea schemei de ajutor de stat HG 495/2014 și emiterea
Acordului de Acceptare nr. 84 din 23.12.2019. Recomandăm cu încredere compania REI, ca fiind un colaborator
profesionist și valoros. Apreciem serviciile de calitate, cât și flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază în mod
favorabil de competitorii săi”;
ETI - Am decis să colaborăm cu echipa REI în vederea accesării fondurilor de ajutor de stat pentru asigurarea
dezvoltării economice durabile stabilite conform HG 1680 din 10 decembrie 2008. REI a acordat un sprijin complet
în alegerea soluțiilor adecvate pentru ambele cereri, prin urmare suntem mulțumiți de servicii și suntem încântați să
considerăm REI ca fiind un colaborator profesionist și de încredere”.

Încrederea și recomandările clienților noștri sunt actualizate permanent pe site-ul nostru.
Mai multe detalii pot fi accesate aici.

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de
ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact
major în economie

• Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat - până la
data de 31 decembrie 2023
• Beneficiari eligibili - întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în
activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate
juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
• Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de
minimum 4,5 milioane lei (valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea
cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A)

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de
ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact
major în economie
Principalele criterii de eligibilitate ale întreprinderilor:

1. pentru întreprinderile în activitate
• au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare
încheiate;
• au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
2. pentru întreprinderile nou-înfiinţate
• au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
• nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior depunerii proiectului

o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990 care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea
pentru care solicită finanţare

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de
ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact
major în economie

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat - până la data de 31

decembrie 2023
Beneficiari eligibili - întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate,

atât IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform
Legii societăţilor nr. 31/1990
Cheltuieli eligibile = costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani
consecutivi ca urmare a creării a minim 100 de locruri de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Cheltuieli eligibile
Active corporale asociate investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activități economice, costând în
demararea unei unităţi noi sau în diversificarea activităţii unei unităţi reprezentate de:
• Construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
• instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr.
2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Criterii de eligibilitate
• nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate"
• nu au efectuat o relocare din SEE către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru
care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru
• nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.
• Întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat pot beneficia de ajutor de stat în baza
schemei dacă îndeplinesc cumulativ şi următoarele criterii suplimentare de eligibilitate:
a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
b) nu desfășoară sau nu au mai desfășurat în România activitatea pentru care se solicită finanțare
c) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.
• Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc
cumulativ şi următoarele criterii suplimentare de eligibilitate
a) au capital social în valoare de minimum 1.000.000 lei;
b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în România anterior datei înregistrării cererii
de acord pentru finanţare o altă întreprindere cu același obiect de activitate pentru care solicită finanțare
c) fac dovada experienței în domeniul pentru care solicită finanțare

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027
Submăsura 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatatii agricole

Beneficiari eligibili
▪

Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL), cu excepția persoanelor fizice

neautorizate;
▪

Cooperative agricole și societățile cooperative agricole,

▪

Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi
recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027
Submăsura 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatatii agricole

Cheltuieli eligibile:
▪ Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și
procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea
spațiilor de desfacere și comercializare, cheltuieli de marketing, achiziționarea, inclusiv
prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și
semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în
scopul comercializării produselor agricole
▪

▪

▪

▪

Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor
legumicole și de cartofi
Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi
racordărilor ca și componentă secundară
Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități
de stocare a apei la nivel de fermă;
Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii
de piaţă a bunului

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027
Submăsura 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatatii agricole

Criterii de eligibilitate:
• Dimensiune economică a fermei: min. 8.000 € SO iar în cazul tinerilor fermieri: minim 12.000
€ SO și maxim 100.000 € SO
•

•
•

•

•

•

Solicitantul trebuie să fi înregistrat rezultat din exploatare pozitiv in anul anterior depunerii
proiectului; dacă rezultatul din exploatare este negativ, este necesar ca rezultatul din
exploatare din anii N-2 și N-3 să fie pozitiv
Investitia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal
Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de
evaluare de mediu
În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse
procesării, ca materie primă de bază, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie și /
sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative).
Investițiile în instalații care au ca scop principal producerea de energie electrică, prin utilizarea
biomasei, trebuie să demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termică de 10%

profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea
sprijinului solicitat

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027
Submăsura 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatatii agricole

Componentele submăsurii și bugetul alocat:
• 125.000.000 euro pentru P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/sau irigații, drenaj, desecare la
nivelul fermei – vegetal;
• 55.000.000 euro pentru P 4.1.2 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație
(vegetal), exceptând legumicultura și cartofii;
• 55.000.000 euro pentru P 4.1.3 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare
exploatație (zootehnic);
• 75.000.000 euro pentru P 4.1.4 – Tineri fermieri – achiziție utilaje;
• 240.000.000 Euro pentru P 4.1.5 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) –
NAȚIONAL;

• 60.000.000 euro pentru P 4.1.6 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) –
MONTAN;
• 100.000.000 euro pentru P 4.1.7 – Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară,
condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare;
• 50.000.000 euro pentru P 4.1.8 – Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi-modernizare
exploatație

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027
Submăsura 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatatii agricole

Finanțare nerambursabilă – ferme vegetale

Intensitatea finanțării se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu va depăși:
•
70% pentru fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 euro SO)
•
90% pentru formele asociative

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027
Submăsura 4.1 – Sprijin pentru investiții în exploatatii agricole

Finanțare nerambursabilă – ferme zootehnice

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027
Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul
produselor agricole

Beneficiari eligibili

Întreprinderi (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SRL) și forme asociative (cooperative agricole,
societăți cooperative, grupuri și organizații de producători).
Cheltuieli eligibile
• Construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de
colectare, condiționare, depozitare în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare
care vizează plantele proteaginoase
• Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de
colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor de extindere și modernizare care
vizează alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase;
• Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare,
recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027
Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul
produselor agricole

Criterii de eligibilitate:
• În cazul investițiilor într-o rețea de colectare și în cazul formelor asociative 30% din materia
primă trebuie să provină de la terți
• Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin
utilizarea biomasei trebuie să demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termică de 10%

• Solicitantul trebuie să fi înregistrat rezultat din exploatare pozitiv in anul anterior depunerii
proiectului; dacă rezultatul din exploatare este negativ, este necesar ca rezultatul din
exploatare din anii N-2 și N-3 să fie pozitiv
• Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare

• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de
evaluare de mediu
• Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitarveterinar și siguranță alimentară

• profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea
sprijinului solicitat

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021-2027
Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul
produselor agricole

Finanțare nerambursabilă
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte
întreprinderi și nu va depăși:
• pentru microintreprinderi și întreprinderi mici:
- 800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi
- 600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții;
• pentru întreprinderi mijlocii:
- 1.200.000 euro/ proiect pentru investiile noi
- 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții
• pentru alte întreprinderi și forme asociative:
- 1.500.000 euro pentru investiițiile noi
- 1.200.000 euro pentru celelalte investiții

Programul Operational Competitivitate 2014-2020
Actiunea 4.1.1. Investitii in activitati productive

Solicitanti eligibili
IMM-urile din România active în urmatoarele sectoare eligibile:
• Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 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;
• Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
• Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
• Clasa P– Învățământ;
• Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
• Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
• Clasa S – Alte activități de servicii
.

Programul Operational Competitivitate 2014-2020
Actiunea 4.1.1. Investitii in activitati productive

Criterii de eligibilitate
• Nu se afla in stare de faliment sau lichidare
• Nu este in dificultate in anul 2019
• Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5
ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse
publice, pentru aceleași activități
Activitati eligibile
• Amenajarea construcțiilor existente
• Dotarea cu active corporale, necorporale

Programul Operational Competitivitate 2014-2020
Actiunea 4.1.1. Investitii in activitati productive

Finantare nerambursabila

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al
sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021. Intensitatea
finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:
• 95% pentru micro întreprinderi;

• 90% pentru întreprinderi mici;
• 85% pentru întreptinderi mijlocii

Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în
baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a
economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 în limita plafonului echivalent în lei al
sumei de 1.800.000 euro

Programul Operațional Regional 2021-2027

Regiunea București-Ilfov

Obiective și buget alocat

• Îmbunătățirea performanței în materie de CDI în domeniile regionale de specializare
inteligentă, prin stimularea inovării interne în IMM și a colaborării dintre acestea și
organizațiile publice de CDI – 44 mil. euro
• Creșterea nivelului de digitalizare pentru transformarea digitală a IMM – 18 mil. euro

• Consolidarea poziției pe piață a IMM în vederea creșterii masei critice de întreprinderi
competitive – 57 mil. euro
• Îmbunătățirea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat, inclusiv prin intermediul proceselor regionale de descoperire
antreprenorială – 1,52 mil. euro
Potențiali beneficiari
IMM-uri, clustere, incubatoare de afaceri, start-up-uri și spin off-uri

Programul Operațional Regional 2021-2027

Regiunea Centru

Obiective și buget alocat

• Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate –
82,157 mil. euro
• Intensificarea creșterii și competitivității IMM-urilor, crearea de locuri de muncă în IMM,
inclusiv investiții productive – 139,784 mil. euro

• Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat – 8,05 mil. euro
Potențiali beneficiari
Entități de cercetare, dezvoltare inovare publice și private, IMM-uri, Start-up-uri,
microîntreprinderi

Programul Operațional Regional 2021-2027

Regiunea Nord-Vest

Obiective și buget alocat

• Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate – 60,534 mil. euro
• Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al
organizațiilor de cercetare și al autorităților publice – 14,25 mil. euro

• Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de
muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive – 202,234 mil euro
• Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat – 1,7 mil euro

Potențiali beneficiari
Antreprenori, Cercetători, Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și mijlocii, Întreprinderi nou
înființate, Organizații de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universități, Entități de Inovare și
Transfer Tehnologic, Companii, ONG-uri, Clustere

Programul Operațional Regional 2021-2027

Regiunea Vest

Obiective și buget alocat

• Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate – 41,248 mil. euro
• Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al
organizațiilor de cercetare și al autorităților publice – 17,75 mil. euro

• Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de
muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive – 129,625 mil euro
• Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat – 12 mil euro

Potențiali beneficiari
Microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, clustere, incubatoare, alte structuri de
afaceri, IMM-uri din sectoarele de specializare inteligentă

Programul Operațional Regional 2021-2027

Regiunea Sud-Vest

Obiective și buget alocat

• Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate –
52,546 mil. euro
• Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor – 158,548 mil. euro
• Dezvoltarea abilitatilor pentru
antreprenoriat – 5,728 mil. euro

specializare

inteligenta,

tranzitie

industriala

si

• Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al
guvernelor – 17,184 mil euro
Potențiali beneficiari
Microîntreprinderi, IMM-uri, întreprinderi mari, consorții de întreprinderi, universități, institute
de cercetare, parteneriate, clustere, entități de inovare și transfer tehnologic, entități
administrator ale structurilor suport pentru afaceri

Programul Operațional Regional 2021-2027

Regiunea Sud-Muntenia

Obiective și buget alocat

• Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate –
80,50 mil. euro
• Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de
muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive – 195 mil. euro

• Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat – 5 mil. euro
Potențiali beneficiari
Mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, autoritățile și instituțiile publice locale și
centrale

Programul Operațional Regional 2021-2027

Regiunea Sud-Est

Obiective și buget alocat

• Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate – 43,487 mil. euro
• Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al
organizațiilor de cercetare și al autorităților publice – 38,363 mil. euro

• Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de
muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive – 221,86 mil. euro
• Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat – 5 mil euro

Potențiali beneficiari
microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, clustere, cercetătorii și salariați implicați în
activitățile de cercetare-dezvoltare

Programul Operațional Regional 2021-2027

Regiunea Nord-Est

Obiective și buget alocat

• Dezvoltarea si cresterea capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor
avansate – 124,695 mil. euro
• Intensificarea cresterii durabile si a competitivitatii IMM-urilor si crearea de locuri de
munca in cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investitii productive – 229,5 mil. euro

• Dezvoltarea competentelor pentru specializarea inteligenta, tranzitie industriala si
antreprenoriat – 2,87 mil. euro
• Valorificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul cetatenilor, al companiilor, al
organizatiilor de cercetare si al autoritatilor publice – 51,25 mil euro

Potențiali beneficiari
Antreprenori, angajati din companii, microintreprinderi, IMM-uri, antreprenori si angajati din
start-up- uri si spin-off-uri

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 1 – Managementul apei

Buget

968 mil. euro
Potențiali beneficiari
Operatorii de apă și unitățile administrativ teritoriale

Investiții
• Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori
echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene – 600
mil. euro

• Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de de locuitori echivalenți, care
împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale
protejate – 200 mil. euro
• Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și
canalizare existente – 168 mil. euro

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității

Buget

370 mil. euro
Potențiali beneficiari
Operatorii de apă și unitățile administrativ teritoriale

Investiții
• Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității
habitatelor și speciilor dependente de apă – 150 mil. euro
• Reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate – 35 mil. euro

• Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru
reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor – 15 mil. euro

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 3 – Managementul deșeurilor

Buget

1239,01 mil. euro
Potențiali beneficiari
Autoritățile locale și structurile teritoriale ale Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor

Investiții
• Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar – 452,2 mil. euro
• Construirea de insule ecologice digitalizate – 200,1 mil. euro
• Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane
– 83,7 mil. euro
• Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din
pachetul de economie circulară – 220 mil. euro
• Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri
agricole compostabile – 255 mil. euro

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 5 – Valul renovării

Buget

1239,01 mil. euro
Potențiali beneficiari
Autoritățile și instituțiile publice locale

Investiții
• Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale
multifamiliale – 1.000 mil. euro
• Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice – 1.170 mil.
euro
• Realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat (logbook
conform strategiei Renovation wave) și implementarea treptată a pașaportului energetic
al clădirilor – 5 mil. euro

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 5 – Valul renovării

Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in
cladiri rezidentiale multifamiliale – Operatiunea B1: Renovarea
integrata a cladirilor rezidentale multifamiliale

Buget

172,900 mil. euro
Potențiali beneficiari
Unitățile administrativ teritoriale (comună, oraș, Municipiul București și sectoarele)

Investiții
• Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente
• Lucrări de creștere a eficienței energetice
• Lucrări conexe
Lucrările realizate vor cuprinde atât intervenții care vizează consolidarea seismică, cât și
intervenții care conduc la o renovare energetică moderată

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 5 – Valul renovării

Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in
cladiri rezidentiale multifamiliale – Operatiunea B1: Renovarea
integrata a cladirilor rezidentale multifamiliale

Valoarea maximă eligibilă

Corespunde unui:
• cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/mp (arie desfășurată),
fără TVA.
• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/mp (arie desfășurată), fără
TVA;
• cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA.
Rata de finanțare

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului fără TVA

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 5 – Valul renovării

Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in
cladirile publice – Operatiunea B1: Renovarea integrata (consolidare
seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice

Buget

285,948 mil. euro
Potențiali beneficiari
Autorități publice centrale, autorități și instituții publice locale, parteneriate între acestea

Investiții
• Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente
• Lucrări de creștere a eficienței energetice
• Lucrări conexe
Lucrările realizate vor cuprinde atât intervenții care vizează consolidarea seismică, cât și
intervenții care conduc la o renovare energetică moderată

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 5 – Valul renovării

Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in
cladirile publice – Operatiunea B1: Renovarea integrata (consolidare
seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice

Valoarea maximă eligibilă

Corespunde unui:
• cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/mp (arie desfășurată),
fără TVA.
• cost unitar pentru lucrările de renovare moderată (include și celelalte cheltuieli eligibile
cuprinse în devizul general - HG nr.907/2016, care nu sunt incluse în capitolul 4) de 440
Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA;
• cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA.
Rata de finanțare
Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului fără TVA.

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 6 – Energie

Buget

1,620 mil. euro
Potențiali beneficiari
IMM-uri, unitați administrativ-teritoriale

Investiții
• Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile – 460 mil. euro
• Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile – 515 mil euro
• Dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, pentru
cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în
vederea atingerii unei decarbonizări adânci – 300 mil euro
• Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și
panourilor fotovoltaice, precum și noi capacități de stocare a energiei electrice – 280 mil. euro

• Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial = 64 mil. euro

Planul National pentru Redresare și Reziliență: Componenta 6 – Energie

Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse
regenerabile

Buget alocat

215 milioane EUR cu supracontractare până la 353 milioane EUR
Potențiali beneficiari
IMM și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate care au ca activitate, între
altele, producerea de energie electrică
Acțiuni
• Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără
instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de
maximum 20% din valoarea ajutorului de stat;
• Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără
instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de
maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

Planul National pentru Redresare și Reziliență: Componenta 6 – Energie

Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse
regenerabile

Activități eligibile

• achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție
a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără
stocare;
• construcții care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse
regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare
Ajutor de stat
• 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană
• 425.000 Euro/MW pentru energia solară
în limita a 15 milioane de Euro pe întreprindere/pe proiect
Pentru proiectele finanțate prin Investiția I.1 intensitatea ajutorului de stat acordat din
bugetul PNRR este de 100% din costurile eligibile

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 7 – Transformarea digitală
Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Buget

36 mil. euro
Potențiali beneficiari
IMM-uri inovatoare și angajații acestora

Obiectiv
Sa sprijine IMM-urile din România să își recalifice forța de muncă în domenii tehnice cheie
(programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive
manufacturing)

Firmele de training vor primi voucher pe baza rezultatelor testele de absolvire a cursurilor
(150EURO/cursant care a absolvit cu succes programul în baza testării în platforma cloud)
Selecția IMM-urilor beneficiare va fi facută pe baza principiului primul venit, primul servit, în
limita bugetului alocat

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

Scheme de ajutor pentru sectorul privat

Buget

500 mil. euro
Potențiali beneficiari
IMM-uri

Granturi
Un instrument de grant de 150 milioane euro care să sprijine întreprinderile în
crearea de tehnologii digitale avansate (inteligenta artificiala, date si cloud computing,
securitate cibernetica, High Performance Computing si Quantum Computing

Un instrument de grant de 315 milioane euro în valoare de până la 100.000 euro
pe întreprindere care să sprijinite IMM urile în adoptarea tehnologiilor digitale
precum: achizitii de hardware TIC, achizitii de tehnologii blockchain, achizitii de sisteme de
inteligenta artificiala, machine learning, achizitie website, servicii de cloud si IoT,
consultanta/analiza pentru identificarea solutiilor tehnice

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local

Buget

2,73 mld. euro
Potențiali beneficiari
• Unitățile administrativ-teritoriale (municipii reședință de județ, municipiul București, alte
municipii, orașe, comune, județe, reprezentate prin consiliile județene)
• Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor (sectoarele municipiului București)
• Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale în situația în care sunt membri ai unei
asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI)

• Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale, pentru participarea la una sau mai
multe investiții din cadrul prezentei componente
• Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administrației, ca lider de parteneriat pentru investițiile pentru care vor fi
desfășurate achiziții centralizate

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local

Investiții
• Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
• Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – sisteme inteligente de management
urban/local
• Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice
• Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel
local/metropolitan
• Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și
învățământ
• Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la
nivelul unităților administrativ-teritoriale
• Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de
planificare urbană

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local

Costuri unitare
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public
- achiziția de tramvaie = 2.000.000EURO/buc, fără TVA;
- achiziția de troleibuze cu emisii zero sau cu baterii = 510.200EURO/buc, fără TVA;

- achiziția de autobuze nepoluante 12-18m = 621.000EURO/buc, fără TVA;
- achiziția de autobuze nepoluante 10m = 486.000EURO/buc, fără TVA;
- achiziția de microbuze nepoluante = 250.000EURO/buc, fără TVA
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – sisteme inteligente de management

- Municipii reședință de județ = 1.075.000EURO fără TVA/municipiu;
- Municipiul București = 1.000.000EURO fără TVA;
- Sectoarele municipiului București = 1.000.000EURO fără TVA/sector;

- Municipii altele decât reședințele de județ = 500.000EURO fără TVA/municipiu;
- Orașe = 500.000EURO fără TVA/oraș;

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local

Costuri unitare

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule
electrice ușoare) la nivel local/metropolitan: 165.000 Euro/km fără TVA.
Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și
învățământ – maxim 794 Euro/mp, fără TVA.

Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la
nivelul unităților administrativ-teritoriale – maxim 440 Euro/mp, fără TVA.
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
planificare urbană:

- Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ – 237.000EURO fără TVA;
- Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM – 112.000EURO fără TVA;
- Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD – 55.000EURO fără TVA;

Planul National pentru Redresare și Reziliență
Componenta 10 – Fondul local

Costuri unitare

- Plan Urbanistic General/PUG:
• Municipii reședință de județ și municipiul București – 647.000EURO fără TVA;
• Municipii, altele decât reședințe de județ – 157.000EURO fără TVA;

• Orașe – 104.000EURO fără TVA;
• Comune – 90.000EURO fără TVA;
- Plan Urbanistic Zonal/PUZ – 78.000EURO fără TVA.
Finanțare
Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului fără TVA.

Peste 10 ani de experiență
Proiecte cu ﬁnanţare nerambursabilă din fonduri structurale şi ajutoare de stat

CONTACT
BUCUREȘTI – SEDIU CENTRAL
Adresa: Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 6, Ap. 2, Sector 1
Telefon: 0723.591.448 – Dan Bold
E-mail: dan.bold@fonduri-europene.tel
BRASOV
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 23, Bl. C7, Ap. 11
Telefon: 0738.758.277 – Florentina Parosu
E-mail: florentina.parosu@reigrup.ro
CONSTANTA
Adresa: Bld. Mamaia, Cladirea Milenium Business Center, Nr.
135-137, Etaj 5, Camera 510
Telefon: 0722.427.436 – Catalin Stanca
E-mail: catalin.stanca@reigrup.ro
CRAIOVA
Adresa: Bld. Gheorghe Chitu, Nr. 49
Telefon: 0722.355.541 – Adrian Preda
E-mail: adrian.preda@reigrup.ro
ARAD
Adresa: Bld. Dragalina, Nr. 2
Telefon: 0742.907.624 – Gina Adriana Matiasciuc
E-mail: ginaadriana.matiasciuc@reigrup.ro
01

BAIA MARE
Adresa: Str. Progresului, Nr. 35A
Telefon: 0740.339.500 – Andrei Schvab
E-mail: andrei.schvab@reigrup.ro
BACAU
Adresa: Str. 9 Mai, Nr. 35D
Telefon: 0770.572.300 – Bogdan Dragut
E-mail: bogdan.dragut@reigrup.ro
IAȘI
Adresa: Bld. Carol I Nr. 4
Telefon: 0720.549.327 – Alexandra Ursanu
E-mail: alexandra.ursanu@reigrup.ro
ORADEA
Adresa: Str. Cuza Voda, Nr. 15, Ap. 2
Telefon: 0770.598.823 – Cosmina Abrudan
E-mail: cosmina.abrudan@reigrup.ro

