Q&A

Cele mai frecvente întrebări despre:
(1) Măsura 6.2: Sprijin pentru înființarea de activități
neagricole în zone rurale
→50.000

sau 70.000 EUR finanțare prin Măsura 6.2

(2) Măsura 6.4: Sprijin pentru investiții în crearea
și dezvoltarea de activități neagricole în zone
rurale
→

(până la)

200.000 EUR finanțare prin Măsura 6.4

Acest material este dezvoltat și pus la dispoziție gratuit pentru
IMM-urile participante în cadrul Programului IMM în Online.

Parte din Programul Național de Continuitate al

Cele mai frecvente întrebări și răspunsuri despre măsurile de finanțare
Acest material a fost elaborat în urma webinarului organizat pe tema finanțărilor nerambursabile
pentru investiții neagricole în mediul rural, care vor fi lansate în perioada următoare.
Scopul lui este acela de a vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate
de către participanți.
Webinarul a prezentat:
1. Condițiile de finanțare: Ce, cât, pentru cine și în ce condiții se va acorda sprijinul de
50.000 /70.000 EUR prin măsura 6.2 sau sprijinul de până la 200.000 EUR prin măsura 6.4?
2. Evaluarea șanselor la finanțare – calculul punctajului potențial pentru proiect;
3. Conținutul dosarului de finanțare;
4. Pașii următori.

Nu ai putut intra live cu noi? Nu-i nimic!
Ți-am pregătit înregistrarea webinar-ului

AICI.

Experții care te îndrumă în cadrul IMM Online pe tema fondurilor nerambursabile sunt:
Medeea are o experiență de 10 ani în fonduri nerambursabile; până în
prezent a facilitat dezvoltarea și implementarea a peste 45 de proiecte,
atât în zona de business, cât și domeniul comunitar. Deține o licență în
Finanțe și Bănci, masterat în Politici Contabile, Audit și Control de Gestiune
și licență în Drept în cadrul Universității Transilvania Brașov. Este Expert
Contabil membru CECCAR și expert evaluator în cadrul ANEVAR, iar în
prezent urmează studiile doctorale în finanțe. Medeea deține o vastă
experiență în dezvoltarea organizațiilor; în 2017-2018, a coordonat
activitatea Rotaract România și Republica Moldova, organizație cu +64 de
Cluburi în cele 2 țări și peste 1600 membri și crede că cea mai puternică
formă de leadership este cea prin puterea exemplului.
Sorin are o experiență de 18 ani în elaborarea și implementarea de
proiecte cu finanțare nerambursabilă adresate atât mediului de afaceri cât
și ONG-urilor și beneficiarilor publici: Până în prezent, portofoliul lui
include peste 100 de proiecte contractate și implementate cu succes.
Sorin deține expertiză în procese de planificare, participând la elaborarea
de strategii de dezvoltare atât pentru operatori economici cât și pentru
comunități urbane și rurale. Participarea în calitate de expert la sesiuni de
evaluare a proiectelor i-au permis să cunoască și exigențele pe care
acestea trebuie să le îndeplinească pentru a fi selectate și implementate
cu succes. Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității
Alexandrul Ioan Cuza din Iași și deține totodată specializări în domenii
precum cel al evaluării întreprinderilor (curs ANEVAR), antreprenoriatului,
managementului și evaluării proiectelor.

Întrebări despre Măsura de finanțare 6.2 (50.000 / 70.000 EUR)
Care este finanțarea maximă pe care o pot obține pe această măsură?
Poți obține, ca sprijin forfetar:
- 50.000 EUR/proiect pentru activități de servicii și/sau turism
SAU
- 70.000 EUR / proiect, pentru activități de producție.
Care este aportul meu propriu la această finanțare? (cofinanțarea)
Cei 50.000 sau 70.000 EUR reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pe această
măsură de finanțare. Finanțarea face parte din PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
RURALĂ, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Măsura de finanțare 6.2 vizează crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru
fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii
întreprinzători din mediul rural, promovând dezvoltarea economică și socială în zonele
rurale.
Ce tipuri de proiecte se vor finanța?
Lista activităților este vastă. Se va finanța crearea de noi activități neagricole de tipul:
✓ Activități de producție (de exemplu: fabricarea produselor textile, activități de
prelucrare a produselor lemnoase, inclusiv producția de combustibil de biomasă;
fabricare construcții metalice etc);
✓ Activități meșteșugărești (de exemplu: de artizanat și alte activități tradiționale
non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii
etc.);
✓ Activități turistice (de exemplu: structuri de cazare de tip camping, parcuri de
rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv
punct gastronomic local);
✓ Servicii (de exemplu: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini,
contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice
etc.).
Cum îmi dau seama că mă încadrez în mod concret la finanțare pe activitățile de
producție / meșteșug / turism/servicii?
În concret, trebuie domeniul pe care îl propui pentru proiect trebuie să se regăsească pe
lista codurilor CAEN acceptate la finanțare pe această măsură.
Poți să vezi ista completă a domeniilor acceptate la finanțare conform ghidului publicat
spre consultare AICI. (!) Pentru anumite domenii, finanțatorul permite strict realizarea
activităților de dotare.

Cine va primi finanțarea?
Vor putea primi finanțarea:
✓ Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației
de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au
desfăşurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

✓ Micro-întreprinderi (adică firme cu maxim 9 salariați și cifră de afaceri anuală netă
sau active totale de maxim 2 milioane EUR) şi întreprinderi neagricole mici (adică
firme care au între 10-49 salariați și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de
maxim 10 milioane EUR), existente din spațiul rural, care îşi propun activități
neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
✓ Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin
înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați
cu statut minim de PFA).

În cadrul cheltuielilor pentru proiect, se încadrează/decontează și cursurile de
formare/specializare? Este vorba de cursuri care vor servi la derularea
proiectului, nu se referă la codul CAEN.
Cursurile de formare/specializare sunt cheltuieli eligibile in cadrul submăsurii 6.2.

Sediul social trebuie să fie pe rural, iar punctul de lucru tot în rural?
Pe măsura 6.2 atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate
în mediul rural.

Cheltuielile salariale sunt deductibile?
Da, pe măsura 6.2 de 50.000 sau 70.000 EUR puteți trece cheltuieli salariale în bugetul
planului de afaceri.

Cum se poate ajunge la 70 de puncte la măsura 6.2? Pentru proiectele ce
vizează investiții în activități de agrement și/sau unități de alimentație
publică, în zonele cu potențial turistic ridicat rezultă un punctaj maxim de 65
de puncte.
Pe criterii de punctaj, situația pe grila de evaluare ar arăta, la nivel potențial, astfel:
1.

5pct; 2. 0pct; 3. 0pct; 4. 15pct; 5. 10pct; 6. 25pct; 7. 10pct;

Ce condiții trebuie să îndeplinească firma cu care aplic?
✓ Atât pentru firmele nou înființate, cât și pentru Micro-întreprinderile şi
întreprinderile mici deja existente, se solicită ca firma să fie înregistrată la ONRC
şi să-şi desfășoare activitatea în spațiul rural (atât sediul social, cât şi
punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).
✓ Prin proiect, veți propune realizarea de activități aferente a unui cod CAEN (până
la maximum 5 coduri CAEN) înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate/
neautorizate în condițiile Legii nr. 359/2004.
✓ Dacă la data depunerii Cererii de Finanțare aveți autorizat/autorizate
codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, apare obligația de a depune o
Declarație întocmită și asumată de către un expert contabil, din care să reiasă
faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile
pentru care solicită finanțare.

✓ Nu sunt eligibili solicitanții ai căror asociați/acționari dețin părți sociale în cadrul
altor întreprinderi care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași
cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC, ca cel/cele propus/propuse prin
Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/acestora,
autorizate.
Ce condiții trebuie să îndeplinească proiectul cu care aplic?
✓ Proiectul va avea la bază un plan de afaceri, care va respecta structura impusă de
finanțator;
✓ Prin planul de afaceri, solicitantul își va asuma un procent de comercializare a
producției/serviciilor de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acesta
trebuie realizat până cel târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată.
✓ Proiectul, respectiv activitatea / activitățile propuse, trebuie să se încadreze în cel
puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură: producție,
activități meșteșugărești, activități turistice, servicii, așa cum au fost ele prezentate
mai sus;
✓ Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar
activitatea va fi desfășurată în spațiul rural (numai punctele de lucru aferente
activităților agricole derulate de entități existente, care își diversifică activitatea în
sectorul non-agricol pot fi situate în mediul urban);
Cât durează implementarea?
✓ Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data
deciziei de acordare a sprijinului;
✓ Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum
33 de luni de la încheierea contractului de finanțare, până la data depunerii
dosarului celei de-a doua tranșe de plată.
Pentru punctul de lucru solicitat pentru măsura 6.2, este obligatoriu extras de carte
funciară sau se poate prezenta doar un contract de comoda?
Depinde de tipul de investiție care se va derula la punctul respectiv de lucru.
Pentru proiectele care implica doar dotare, există două opțiuni:
✓ Să se prezinte un contract în formă autentică, încheiat pe minim 8 ani începând
cu anul depunerii cererii de finanțare, care să ateste unul din următoarele drepturi:
a) dreptul de proprietate privată,
b dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosință cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosință (comodat);
g) dreptul de închiriere/ locațiune.
✓ Să se înscrie dreptul anterior menționat în cartea funciară, astfel încât acesta să
apară în extrasul de informare pe care îl va solicita AFIR în faza de evaluare
Pentru proiectele care implică realizarea de construcții, trebuie ca solicitantul să
aibă drept de proprietate/concesiune/superficie (pe o perioadă de cel puțin 10 ani
începând cu anul depunerii Cererii de Finanţare) înscris în cartea funciară. Extrasul
nu se depune, va fi solicitat de AFIR în etapa de evaluare direct de la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Consultanța este o cheltuială eligibilă pe 6.2.? Trebuie menționată în planul de afaceri
ca și obiectiv specific?
Conform prevederilor ghidului solicitantului publicat spre consultare, toate cheltuielile
propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi
activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat,
corespunzătoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare, sunt eligibile,
indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul
rutier de mărfuri. Așadar, chiar dacă nu sunt menționate explicit, serviciile de consultanță
pot fi eligibile. Într-adevăr, trebuie să asociați aceste cheltuieli unui obiectiv specific din
planul de afaceri.
Punctul de lucru trebuie declarat la momentul înființării firmei, sau în implementare?
Întrucât la depunerea proiectului, în funcție de tipul investiției (construcție sau doar
dotare) trebuie sa faceți dovada dreptului de proprietate/superficie/concesiune, respectiv
comodat/locațiune etc asupra amplasamentului vizat, punctul de lucru trebuie sa fie clar
identificat încă din această etapă.
În cazul proiectelor de dotare, unde clădirea/amplasamentul unde se derulează investiția
și, implicit, activitatea economică propusă deja există, e recomandabilă să autorizați
punctul de lucru încă din etapa de depunere; in cazul proiectelor care implică realizarea
de construcții, vă veți asuma prin cererea de finanțare autorizarea punctului de lucru
după finalizarea acestora.
Se poate înființa compania în momentul realizării proiectului?
Compania trebuie să existe la momentul depunerii proiectului, ea având calitatea de
solicitant.
Valoarea terenului achiziționat prin proiect trebuie să fie în limita de 10% sau atât se
decontează, chiar dacă valoarea terenului e mai mare?
Acesta este procentul maxim decontabil. Valoarea terenului poate fi mai mare, dar
diferența va trebui suportată de solicitant.
TVA-ul se finanțează pentru firme neplătitoare de tva?
Da.
Pentru realizarea de corturi există o limită de locuri de cazare?
Nu există nicio precizare în ghidul solicitantului în acest sens.
Se decontează chirii?
Pe măsura 6.2 sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu chiria.
Perioada de monitorizare presupune trimiterea lunară a balanței contabile?
Nu, se realizează de regulă o raportare anuală, dar detalii privind procedura de
monitorizare se vor regăsi în contractul de finanțare pe care îl veți semna în cazul în care
proiectul va fi selectat.

Dacă o localitate nu se regăsește în Anexa 9, se poate implementa acolo proiectul și
ce punctaj se aloca acelei locații?
Daca va propuneți prin proiect derularea unor activități turistice, de agrement sau de
alimentație publică și localitatea unde doriți să realizați investiția nu se regăsește în anexa
9, proiectul e eligibil dar nu primiți punctaj la criteriul 6. Pentru celelalte tipuri de activități
economice, anexa 9 nu e relevanta.

Ai orice altă întrebare la care nu ai găsit răspuns?

Nu faci încă parte din
comunitatea IMM
ONLINE?
Intră în legătură directă
cu un expert în finanțări
nerambursabile!

Înscrie-te AICI
Faci deja parte din
programul IMM ONLINE?
Adresează AICI
întrebarea ta

Vrei mai multe informații?

Descarcă AICI ghidul măsurii 6.2

Întrebări și răspunsuri despre Măsura de finanțare 6.4 (de max. 200.000 EUR)
Cât pot obține finanțare prin Măsura 6.4?
Grantul acordă un sprijin de minim 10.000 și maxim 200.000 EUR sumă care poate
reprezenta până la 90% din valoarea eligibilă a investiției.
Care este nivelul contribuției mele financiare la proiect? (cofinanțarea)
Maximul de 200.000 de EUR va reprezenta cel mult 90% din valoarea totală eligibilă a
investiției. Astfel, în funcție de contextul în care te afli, vor exista 2 praguri de cofinanțare:
- 30% cofinanțare pentru activități de turism și servicii
- 10% cofinanțare pentru activități de producție
Cât va dura implementarea proiectului?
Implementarea va dura:
- maxim 2 ani, pentru proiectele care includ achiziții simple de bunuri/ utilaje,
instalaţii, echipamente și dotări noi, de mijloace de transport specializate.
- maxim 3 ani, pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj
De reținut:
ultima plată în proiect nu va depăși data de 31.12.2025;
- Odată cu realizarea ultimei plăți în cadrul proiectului, începe o perioadă de 5 ani
de durabilitate, perioadă în care activele corporale şi necorporale rezultate din
implementarea proiectului trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii și să
fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă.
Care sunt principalele activități care se vor finanța?
✓ Activități de producție (de exemplu: fabricarea produselor textile, articole de hârtie
carton, activități de prelucrare a produselor lemnoase, inclusiv producția de peleți și
brichete de biomasă; fabricare construcții metalice, utilaje etc);
✓ Activități meșteșugărești (de exemplu: de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
✓ Servicii (de exemplu: servicii sociale, inclusiv construcții / reconstrucții și/sau
modernizarea spațiilor și a zonelor aferente desfășurării activităților medicale, sociale,
sanitar-veterinare; servicii pentru populație: reparații mașini, consultanță, contabilitate,
juridice, audit, servicii IT și alte servicii informatice etc).
✓ Activități turistice (de exemplu: modernizarea, extinderea, dotarea agropensiunilor,
înființarea / modernizarea / extinderea / dotarea structurilor de cazare de tip camping,
parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct
gastronomic local);
Vezi lista completă a domeniilor acceptate la finanțare conform ghidului publicat
spre consultare AICI. (!) Pentru anumite domenii, finanțatorul permite strict
realizarea activităților de dotare.
Care sunt principalele cheltuieli care se vor finanța?
Principalele tipuri de cheltuieli care se vor finanța sunt:
- Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
- Înființarea / construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor /
structurilor tip camping, parc rulote, bungalow-uri etc;
- Achiziția de utilaje, instalaţii şi echipamente noi, inclusiv software şi achiziţionarea
de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

- Mijloace de transport specializate, aferente codului CAEN al investiției, inclusiv
mijloace de transport și ambarcațiuni (pe codurile CAEN 5520, 5530, 7721, 9312, 9329)
pentru activități de agrement.
- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului – proiectare, consultanță la
elaborarea și implementarea proiectului (maximum 10% pentru proiectele care
prevăd construcţii-montaj; maxim 5% pentru proiectele care prevăd achiziții
simple)

Cine va primi finanțare prin Măsura 6.4?
- Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici, existente și nou înființate din
spațiul rural, care îşi propun activități neagricole în sensul modernizării sau
diversificării activității;
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea de
bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în spațiul rural, în cadrul
întreprinderii deja existente (microîntreprindere / întreprindere mică), cu excepția
persoanelor neautorizate.
De reținut! Verificarea încadrării IMM-ului tău se face la nivel de grup! - IMM-ul tău poate
fi autonom (adică asociații/acționarii nu mai dețin participații în alte companii), sau este
necesar să determini și să declari și restul firmelor legate sau partenere cu acesta.
Accesează GHIDUL de aici pentru mai multe detalii despre cum poți realiza verificarea
sau apelează la un expert pe platforma IMM Online
Ce altă variantă referitoare la o acțiune de protecție a mediului, pentru un proiect
privind achiziția de ATV pe măsura 6.4 cu excepția ATV electrice?
Puteți detalia in cererea de finanțare/studiul de fezabilitate faptul ca traseele vor fi
definite astfel încât deplasările sa se realizeze in afara ariilor protejate (obligație legala),
pe drumuri existente, astfel încât impactul asupra mediului sa fie minim; se pot defini
trasee tematice in care accentul sa fie pus pe activitățile adiacente deplasării – vizitarea
unor obiective naturale de pe traseu, luarea mesei in natura, astfel încât sa se reducă
durata efectiva de deplasare si distanta parcursa, cu impact in ceea ce privește lungimea
traseului parcurs, consumul de combustibil si, implicit, emisiile nocive.
In cazul in care amenajați un spațiu de garare pentru ATV-uri, puteți prevedea dotarea
acestuia cu sisteme de iluminat bazate pe panouri fotovoltaice
Sediul social trebuie să fie pe rural, iar punctul de lucru tot în rural?
Pe măsura 6.4, sediul social și punctul/ punctele de lucru unde se realizează investiția
pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în spațiul rural
Care este numărul minim de angajați pentru a accesa sprijinul pe măsura 6.4?
Nu exista nici o cerința/condiționare referitoare la numărul minim de angajați
Am un teren extravilan, pe care am autorizație de construcție anexă exploatație
agricolă. Se poate să deschid un atelier confecții metalice?
Nu exista limitări din punct de vedere al amplasării construcțiilor în intravilan sau
extravilan din punct de vedere a ghidurilor solicitantului. Trebuie să verificați însă la
autoritatea publică locală pe raza teritorială a căreia este amplasat terenul dacă tipul de
investiție dorit e realizabil din punct de vedere al regulilor urbanistice locale. Puteți face
asta prin obținerea unui certificat de urbanism de informare. Atenție, atât certificatul de
urbanism cât și autorizația de construire trebuie obținute pentru investiția propusă prin
proiect!

Ce obiective trebuie să îndeplinesc ca și companie la implementarea acestei măsuri?
Există același principiu ca la 6.2 ( 30% cifra de afaceri în cel mult 33 luni de la
semnare)?
Nu există condiționări de acest tip (realizarea unei anumite cifre de afaceri) pe submăsura
6.4. Obiectivele vor fi definite de fiecare solicitant în funcție de ceea ce își propune să
realizeze prin propunerea de proiect. Afacerea trebuie însă să fie suficient de viabilă și
profitabilă pentru a genera indicatorii minimi de performanță financiară din analiză
financiară, a cărei macheta va fi publicată cu varianta finală a ghidului.
Locuiesc într-un sat de 250 de locuitori însă, din punct de vedere administrativ, satul
este alocat orașului din apropiere (12 km). Practic este un sat dar administrativ este
oraș. Se încadrează la acest program de finanțare sau nu?
Se ia în considerare statutul unității administrativ teritoriale de care satul depinde
administrativ. Așadar, satele arondate unor orașe/municipii, nu sunt eligibile.
Pot avea 2 puncte de lucru in zone rurale diferite?
Răspunsul este afirmativ.
Se pot depune 2 proiecte pe aceeași firmă de 100.000 EUR pe coduri CAEN diferite?
Da, dacă se îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de minimis pe fiecare proiect, deși nu
este recomandabil din punct de vedere al efortului de implementare. Se poate concepe
mai degrabă, un singur proiect, pe 2 coduri CAEN.
Se admite sa se facă modificarea sediului social din mediul urban la punctul de lucru
din mediul rural, astfel încât să devenim eligibili?
Ghidul publicat spre consultare nu specifică în acest moment acest detaliu. Conform
regulilor aplicate la apelurile precedente, însă, se poate interpreta că ați creat condiții
artificiale pentru accesarea finanțării. În acest context, dacă mutarea nu este foarte bine
justificată, nu recomandăm această soluție.
Finanțarea se acordă și pentru construcția spațiului unde se va desfășura activitatea,
în condițiile în care dețin terenul?
Depinde de codul CAEN pe care se dorește realizarea investiției. Lista codurilor CAEN
pentru care nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau
extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora e disponibilă aici: http://bit.ly/Anexa8-64
Unde pot urmări în timp real stadiul depunerii proiectelor?
Puteți urmări în timp real dinamica depunerii proiectelor la
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
Asociațiile, ONG-urile sunt eligibile?
Nu, asociațiile nu sunt entități eligibile
Punctul de lucru/atelierul poate fi în mediul rural, dar alta adresă față de sediul
firmei?
Da. Unica cerință este ca ambele să fie situate în mediul rural.
Pentru activitate de producție este eligibilă cheltuiala cu spațiul de depozitare?
Da, cu condiția să deservească spațiul de producție și să nu realizați venituri din servicii
de depozitare pentru terți.

Este corect faptul că numai proiectele din UAT-urile cu resurse antropice și/sau
naturale mari și foarte mari vor obține puncte la evaluare?
Așa este, vor obține punctaj doar proiectele depuse in UAT-urile ce se regăsesc în anexa
9 privind potențialul turistic.
Sunt eligibile firmele mai vechi de 3 ani pe 6.4?
Da, se susține dezvoltarea si diversificarea afacerilor existente.

Ai orice altă întrebare la care nu ai găsit răspuns?

Nu faci încă parte din
comunitatea IMM
ONLINE?

Intră în legătură directă
cu un expert în finanțări
nerambursabile!

Înscrie-te AICI
Faci deja parte din
programul IMM ONLINE?
Adresează AICI
întrebarea ta

Vrei mai multe informații?

Descarcă aici ghidul măsurii 6.4

Context și oportunități continue de sprijin pentru IMM-uri
Prezentul material este elaborat în cadrul Programului IMM Online, un Program
Național de sprijin pentru IMM-uri, implementat de Digital Nation, cu sprijinul Google și
Banca Transilvania.
Digital Nation promovează educația prin excelență și antreprenoriatul online prin
programe naționale de calificare digitală a forței de muncă și de transformare digitală a
companiilor din România. Încă din 2013, Digital Nation a format peste 100.000 de
beneficiari, iar, în ultimele luni, Digital Nation a inițiat o serie de programe menite să
susțină punctele-cheie ale societății românești afectate de pandemia COVID-19. De
exemplu, Programul Profesor în Online a impactat deja peste 40.000 profesori, oferind
acestora “cutia de unelte digitale” pentru predarea online și resurse pentru a crește
interactivitatea la clasă, dincolo de ecrane.
În același context, Digital Nation a dezvoltat IMM
Online, un program accelerat de răspuns la
nevoile imediate ale IMM-urilor în contextul
actual prin soluții practice, puse la dispoziția
voastră într-un spațiu virtual și ușor de utilizat,
indiferent de nivelul de competențe digitale ale
IMM-ului.
Programul este 100% gratuit și oferă soluții IMMurilor prin acces la experți, care să răspundă
aplicat la întrebările IMM-urilor; un spațiu online
de comunicare organizat și facilitat, în care IMMurile pot găsi soluții prin colaborare sau
împărtășirea de bune practici; acces la webinarii
practice și centru de resurse gratuit; acces la
soluții digitale pentru creșterea prezenței online a IMM-ului prin sprijinul acordat de
tineri specialiști (website, video-ads, instrumente pentru social media etc).
Ne poți spune mai multe despre nevoile IMM-ului tău astfel încât să putem
întâmpina cu soluții și te poți alătura Programului gratuit aici.

Ai întrebări referitoare la orice informație din prezentul ghid sau vrei să
clarifici încadrarea IMM-ului tău?
Înscrie-te în Programul IMM Online prin completarea analizei de nevoi și intră
în legătură cu un expert, 100% gratuit

