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SCHEMA DE AJUTOR DE MIN/MIS
Diaspora Start Up
I.

Dispozitii genera le

Art.1

(1) Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita .,Diaspora Start Up",
aferenta Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritara
3 ,,Locuri de muncii pentru tofi", Obiectivul specific 3.7. Cre5terea ocupiirii prin sustinerea

lntreprinderi/or cu pro/ii non-agrico/ din zona urban ii.
(2) Acordarea ajutorului de minimis in cadrul acestei scheme se face cu respectarea prevederilor
privind ajutorul de mini mis stipulate 1n Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie
2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 352/ 1 din 24
decembrie 2013.
(3) Prezenta schema se aplica pe teritoriul Romaniei, 1n regiunile mai putin dezvoltate, ~i anume,
Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest ~i Sud-Vest Oltenia.
(4) Prezenta schema de ajutor de minimis nu intra sub incidenta obliga\iei de notificare catre
Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013.
II. Baza legala
Art. 2

Prezenta schema este elaborata in conformitate cu:
a) Programul Operational Capital Uman 2014-2020;
b) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 ~i 108 din
Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
c) Ordonan\a de urgen\a nr. 77/2014 privind procedurile nationale 1n domeniul ajutorului de stat,
precum ~i pentru modificarea ~i completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
d) Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea ~i sanqionarea neregulilor
aparute in obtinerea ~i utilizarea fondurilor europene ~i/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora.
Ill. Definitii
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Art. 3
(1) Tn sensul prezentei scheme, urmatorii termeni se folosesc cu urmatoarele fntelesuri:
a) administrator 1 al schemei de minimis - persoana juridica delegata de catre furnizor sa
deruleze proceduri 1n domeniul ajutorului de minimis 1n nu me le furnizorului;
b) comercializarea produselor agricole 2 - detinerea sau expunerea unui prod us agricol 1n vederea
vanzarii, a punerii 1n vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu
exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori ~i a
oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare
efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata
comercializare 1n cazu\ 1n care se desfa~oara 1n Jocaluri distincte, rezervate acestei activitati;
c) contract de finantare - actul juridic semnat 1ntre AM/01 POCU, pe de o pa rte, ?i administratorul
schemei de antreprenoriat, pe de a\ta parte, prin care se stabilesc drepturile ?i obligatiile
corelative ale partilor!n vederea implementarii operatiunilor\n cadrul POCU;
d) contractul de subventie - actul juridic semnat 1ntre administratorul schemei de min1m1s ?i
beneficiarul ajutoru\ui de minimis, prin care se stabilesc drepturile ~i obligatiile corelative ale
partilor 1n vederea implementarii masuri\or finantate prin prezenta schema de ajutor de
minim is;

e) lntreprindere 3 - orice forma de organizare a unei activitaii economice, autorizata potrivit legilor
1n vigoare sa faca activitaii de produqie, comeri sau prestari de servicii, 1n scopul obtinerii de
venituri, In condiiii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr.
31/1990, repub\icata, cu modificarile §i completarile u\terioare, societaii cooperative, persoane
fizice autorizate, 1ntreprinzatori titulari ai unei fntreprinderi individuale §i 1ntreprinderile
familiale, autorizate potrivit dispoziiii\or Jegale 1n vigoare, care desta~oara activitaii economice,
precum ?i asociaiii ~i fundatii, cooperative agricole ~i societaii agricole care desfa~oara activitati
economice;
f) 1ntreprinderea unica 4
relatiile urmatoare:

-

include toate 1ntreprinderile 1ntre care exista eel putin una dintre

Cf. art. 2, alin. 1, lit. b din Ordonanta de urgenta nr. 77/2014, cu modific3rile ~i complet3rile u!terioare
2 Cf. art. 1, alin. 3, lit. c din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea
articolelor 107 ~i 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene In cazul ajutoarelor de minimis acordate
intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic genera!
3
Cf. art. 2, alin. 1 ~i 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiinti3rii ~i dezvo!t3rii intreprinderilor mici ~i mijlocii,
cu modific3rile ~i comp!eti3rile ulterioare
4
Cf. art. 21 alin. 2 din Regulamentul (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembr(e 2013 privind ap\icarea articole!or
107 $i 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoare1or de minimis
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o lntreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei
alte lntreprinderi;
ii.
o lntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte lntreprinderi;
iii.
o lntreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei lntreprinderi In
temeiul unui contract lncheiat cu lntreprinderea In cauza sau In temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
iv.
o lntreprindere care este actionar sau asociat al unei alte lntreprinderi ~i care controleaza
singura, In baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei lntreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilorlntreprinderii respective.
lntreprinderile care lntretin, prin una sau mai multe 1ntreprinderi, relatiile la care se face
referire la literele a-d sunt considerate "lntreprinderi unice".
i.

g) furnizor5 al schemei de minimis - orice entitate detinuta de stat sau care administreaza resurse
ale statului sau, dupa caz, detinuta de catre o unitate administrativ-teritoriala sau care
administreaza resurse ale unei unitati administrativ-teritoriale, care acorda lntreprinderilor
facilitati de natura ajutorului de stat sau de minim is;
h) My SMIS6 - sistemul IT prin care potentialii beneficiari din Romania var putea solicita banii
europeni pentru perioada de programare 2014-2020;
prelucrarea produselor agricole 7

i)

- orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care
are drept rezultat un produs care este tot un prod us agricol, cu exceptia activitatilor desfa~urate
In exploatatiile agricole, necesare In vederea pregatirii unui produs de origine animala sau
vegetala pentru prima vanzare;

j)

produse agricole 8 - produsele enumerate In Anexa I la Tratat, cu excep\ia produselor obtinute

din pescuit ~i acvacultura prevazute 1n Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
k) rata de actualizare - rata de referinta stabilita de Comisia Europeana pentru Romania pe baza
unor criterii obiective ~i publicata In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ~i pe pagina de web a
Comisiei Europene.
I) administratorul schemei de antreprenoriat - entitate publica sau privata, care implementeaza,
In calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile, un proiect integrat finantat prin Axa
Prioritara 3 ,,Locuri de munca pentru toti", Obiectivul specific 3.7. Cre~terea ocuparii prin
5
6

Cf. art. 2, alin. 1, Ht. m din Ordonanta de urgenta nr. 77 /2014 1 cu modificarHe $i completarile u!terioare
Cf. Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri~ue.ro/mysmis

7 Cf. art. 1, alin. 3, lit. b din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor
107 $i 108 din Tratatul privind function area Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de mini mis acordate intreprinderilor
care presteaza s.ervicii de interes economic general

8 Cf. art. 1, alin. 3, lit. a din Regulamentul (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea
articolelor 107 $i 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate
intreprinderilor care presteaza s.ervicii de interes economic general
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sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, proiect in cadrul caruia se
atribuie ajutoare de minimis pentru infiintarea de start-up-uri, cu respectarea conditiilor impuse
in cadrul acestei scheme de ajutor de minimis ?i detaliate in Ghidul solicitantului conditii
specifice ,,Diaspora Start Up".
(2) In cadrul prezentei scheme, furnizorul schemei de minimis este Ministerul Fondurilor
Europene Dire(fia Generala Programe Capital Uman prin Organismele lntermediare care
primesc delegare in acest sens.
(3) Tn cadrul prezentei scheme, administratorii schemei de minimis sunt administratorii schemelor
de antreprenoriat sau entitati juridice din componenta administratorilor schemelor de
antreprenoriat responsabile cu derularea proceduri in domeniul ajutorului de minimis.
(4) Administratori ai schemei de antreprenoriat pot fi, cu respectarea prevederilor Ghidului
solicitantului - Conditii specifice ,,Diaspora Start Up", urmatoarele categorii:
i.
furnizori de FPC autoriza\i, publici ~i priva\i;
~i

ii.

organiza\ii sindicale

iii.

membri ai Comitetelor Sectoriale

iv.

autorita\i ale administra\iei publice locale (unita\i administrativ-teritoriale);

v.

asocia\ii profesionale;

vi.

camere de comer\

vii.

ONG-uri;

viii.

universitati;

ix.

~i

patronate;
~i

Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;

industrie;

Ministerul Economiei, Comer\ului

~i

Mediului de Afaceri

~i

institu\ii/ agen\ii/ organiza\ii

subordonate/ coordonate de acesta;
x.

parteneriate intre categoriile mai sus mentionate.

(5) Administratorii schemelor de antreprenoriat sunt selectati de catre MFE, ca furnizor al schemei
de minimis, pe baza unei proceduri competitive, transparente ?i nediscriminatorii, in conformitate
cu prevederile urmatoarelor documente:
Metodologia de verificare, evaluare ~i selectie a proiectelor POCU, aprobata de Comitetul de
Monitorizare al Programului Operational Capital Uman;
Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman
2014-2020;
Ghidul solicitantului-Conditii specifice ,,Diaspora Start Up".
(6) Tn cadrul prezentei scheme, beneficiarii ajutorului de minimis sunt intreprinderile carora Ii se
acorda, In cadrul proiectelor finantate prin POCU, Axa prioritara 3 ,,Locuri de muncii pentru toti'',
Obiectivul specific 3.7. Cre~terea ocupiirii prin sustinerea lntreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbanii, ajutor de minimis, de catre administratorii schemei de minim is.
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IV. Obiectivul schemei
Art.4

Obiectivul prezentei scheme 11 constituie acordarea de spnJtn financiar nerambursabil pentru
Jnfiintarea ~i dezvoltarea de Jntreprinderi Jn cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei.
V.

Domeniul de aplicare

Art. 5

(1) Prezenta schema de minimis se aplica Jntreprinderilor Jnfiintate ca urmare a sprijinului acordat
pentru deschiderea unei afaceri prin proiectele finantate Jn cadrul apelului privind Obiectivul
specific 3.7. Cre$terea ocupiirii prin sustinerea lntreprinderilor cu profil non-agricol din zona

urbanii.
(2) Prezenta schema de minimis nu se aplica:
a) ajutoarelor acordate Jntreprinderilor care J>i desfa,oara activitatea 1n sectoarele pescuitului >i
acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie
1999 privind organizarea comuna a pie\elor Jn sectorul produselor pescare>ti >i de acvacultura,
publicatJn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;
b) ajutoarelor acordate Jntreprinderilor care 1>i desfa>oara activitatea Jn domeniul produqiei
primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate Jntreprinderilor care->i desfa~oara activitatea Jn sectorul prelucrarii >i
comercializarii produselor agricole, 1n urmatoarele cazuri:
- atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pre\ului sau a cantita\ii produselor Jn
cauza achizi\ionate de la producatorii primari sau introduse pe pia\a de 1ntreprinderile Jn
cauza;
- atunci cand ajutorul este condi\ionat de transferarea lui par\iala sau integrala catre
producatorii primari;
d) ajutoarelor destinate activita\ilor legate de export catre \ari ter\e sau catre state membre,
respectiv ajutoarelor legate direct de cantita\ile exportate, ajutoarelor destinate Jnfiin\arii >i
func\ionarii unei re\ele de distribu\ie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea
de export;
e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor na\ionale fata de cele
importate;
f) ajutoarelor acordate pentru achizi\ia de vehicule de transport rutier de marfuri.
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VI. Conditii de eligibilitate pentru activitati
Art. 6

fn cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis, conform Ghidului
solicitontu/ui - Conditii specifice ,,Diaspora Start Up", din cadrul Programului Operational Capital
Uman, Axa prioritara 3 ,,Locuri de munca pentru toti", Obiectivul specific 3.7. Cre$terea ocuparii
prin sustinerea lntreprinderi/or cu profil non-agricol din zona urbana, activitatile care respecta
cumulativ urmatoarele conditii:
a) au ca scop 1nfiintarea ~i dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului solicitantului Conditii specifice "Diaspora Start Up";
b) respecta conditiile de 1nfiintare ~i dezvoltare definite 1n Ghidului solicitantului - Conditii
specifice "Diaspora Start Up";
c) sunt realizate de 1ntreprinderile nou 1nfiintate 1n cadrul proiectelor finantate prin Ghidul
solicitantului - Conditii specifice "Diaspora Start Up".
VII. Conditii de eligibilitate pentru beneficiari
Art. 7

Pot beneficia de facilitatile prevazute 1n prezenta schema 1ntreprinderile care 1ndeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
a) sunt legal constituite In Romania ~i l~i desta~oara activitatea In Romania;
b) reprezentantul legal al 1ntreprinderii nu a fost supus In ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, din motive profesionale sau etic-profesionale;
c) reprezentantul legal al lntreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva pentru frauda, corup\ie, implicare In organizatii criminale sau 1n alte activitati ilegale,
In detrimentul intereselor financiare ale Comunita\ii Europene;
d) reprezentantul legal al lntreprinderii nu furnizeaza informatii false;
e) este direct responsabila de pregatirea ~i implementarea planului de afaceri ~i nu aqioneaza ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei
Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, In cazul In care a facut obiectul unei astfel de
decizii, aceasta a fost deja executata ~i creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de
recuperare aferenta;
g) respecta conditiile prevazute In Ghidul solicitantului - Conditii specifice "Diaspora Start-Up",
respectiv:
angajarea a minimum 2 persoane In cadrul afacerii finantate prin schema de minim is;
asigurarea funqionarii lntreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioada de
minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului aferent contractului de finantare;
asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, 1n care beneficiarul sa asigure
continuarea funqionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca;
6
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respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat 1n cadrul proiectului.
Persoanele care 1nfiinteaza 1ntreprinderi trebuie sa 1ndeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
a. intentioneaza sa 1nfiinteze o afacere nonagricola 1n mediul urban;
b.

1~i

au

re~edinta

sau domiciliul 1n mediul rural sau 1n eel urban, 1ntr-una dlntre cele 7

regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
c.

1~i

au

re~edinta

sau domiciliul 1n regiunea 1n care se implementeaza proiectul.

d. au varsta minima 18 ani
e. poseda cetatenia romana
f.

fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate 1n ultimele 12 Iuni pana la momentul
1ncrierii 1n grupul tinta

g. demonstreaza experienta antreprenoriala prin documente de infiintare a unei societati
comerciale in strainatate, precum si prin documente care sa ateste experienta specifica
in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului
sau
demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala prin: contract de munca, contract de
colaborare, etc in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul
programului
sau
demonstreaza expertiza prin documente, recunoscute de Statul Roman, care sa ateste
finalizarea studiilor de specializate in cadrul unor institutii de invatamant superior din
strainatate, precum si alte documente ce atesta certificari/formari ca urmare a unor
cursuri de scurta durata in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin
intermediul programului.
VIII. Calcularea plafonului de minimis ~i 1ntreprinderea unica
Art. 8

(1) Respectarea plafonului de minimis are 1n vedere o 1ntreprindere unica, a?a cum este aceasta
definita la art. 3, alin. 1, lit.f.
(2) Valoarea maxima totala a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia 1ntreprinderea unica
pe o perioada de 3 ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate Jn
conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depa~i echivalentul 1n lei a 200.000 euro
(100.000 Euro 1n cazul 1ntreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri 1n contul
ter\ilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau
de obiectivul urmarit ~i indiferent daca ajutorul este finan\at din surse nationale sau
7
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comunitare.
(3) Atunci cand o 1ntreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri 1n numele unor ter\i sau
contra cost desfa?oara ?i alte activita\i pentru care se aplica plafonul de 200.000 euro, 1n cazul
1ntreprinderii respective se aplica plafonul de 200.000 euro, echivalent 1n lei, cu condi\ia
prezentarii documentelor cantabile care atesta separarea eviden\ei acestor activita\i sau
distinc\ia 1ntre costuri, pentru a dovedi ca suma de care beneficiaza activitatea de transport
rutier de marfuri nu depa?e?te echivalentul 1n lei a 100.000 euro ?i ca ajutoarele de minimis nu
se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.
(4) Solicitantii care 1?i desfa?oara activitatea atat 1n sectoare/ domenii eligibile, cat ~i 1n sectoare/
domenii neeligibile, a?a cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finantare
pentru sectoarele eligibile, cu condi\ia prezentarii documentelor cantabile care atesta
separarea eviden\ei acestor activitati.
(5) In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabile~te daca un nou ajutor de minimis
acordat unei 1ntreprinderi noi sau 1ntreprinderii care face achizi\ia depa?e?te plafonul relevant,
se iau 1n considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor 1ntreprinderilor
care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal 1nainte de fuziune sau achizi\ie raman
legal acordate.
(6) in cazul 1n care o 1ntreprindere se 1mparte 1n doua sau mai multe 1ntreprinderi separate,
ajutoarele de minimis acordate 1nainte de separare se aloca 1ntreprinderii care a beneficiat de
acestea, ?i anume, 1n principiu, 1ntreprinderii care preia activita\ile pentru care au fast utilizate
ajutoarele de minimis. In cazul 1n care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis
se aloca proportional pe baza valorii cantabile a capitalului social al noilor 1ntreprinderi la data
la care separarea produce efecte.
(7) In sensul plafoanelor prevazute la alineatul (3), ajutoarele se exprima ca grant 1n numerar.
Toate sumele utilizate sunt brute, mai precis 1nainte de deducerea impozitelor sau a taxelor. In
cazul 1n care ajutorul este acordat sub alta forma decat cea a unui grant, valoarea ajutorului este
egala cu echivalentul subven\ie bruta al ajutorului. Ajutoarele care pot fi platite 1n mai multe tran~e
se actualizeaza la valoarea lor 1n momentul 1n care sunt acordate. Rata dobanzii care trebuie
aplicata la actualizare este rata de actualizare aplicabila la data acordarii ajutoarelor.
(8) In cazul 1n care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depa~i plafonul relevant
prevazut la alineatul (2), nicio parte a respectivelor ajutoare noi nu poate beneficia de dispozi\iile
prezentului regulament.

IX. Modalitatea de acordare a ajutorului de minim is
Art. 9
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(1) Masurile de sprijin acordate 1n cadrul prezentei scheme constau 1n finantare nerambursabila din
fonduri comunitare $i nationale.
(2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lanseaza cererea de propuneri de proiecte, evalueaza
proiecte pe baza conditiilor de eligibilitate $i de selec\ie conform Metodologiei de verificare,
evaluare ~i selectie a proiectelor POCU, aprobata de Comitetul de Monitorizare al Programului
Operational Capital Uman, Documentului Orientiiri privind accesarea finantiirilor in cadrul
Programului Operational Capital Umon 2014-2020, Ghidului solicitantului - Condi\ii specifice
,,Diaspora Start Up" $i semneaza contracte de finantare cu administratorii schemelor de
antreprenoriat selecta\i.
(3) Tn cadrul implementarii proiectelor finantate prin mecanismul prevazut la alin. 2, administratorii
schemei de mini mis vor acorda 1ntreprinderilor men\ionate la art. 7 ajutoare de minimis In baza
unor contracte de subven\ie.
(4) Pentru masurile men\ionate la art. 6 din prezenta schema, administratorii schemei de minimis
vor identifica potentialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de concursuri de
planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobarii unui juriu. Juriul va include reprezentanti ai
mediului de afaceri $i ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea
principiilor de incompatibilitate $i confidentialitate. Acordarea ajutorului de minimis va fi
conditionata de 1nfiin\area legala a 1ntreprinderii.

(5) Juriul men\ionat la alin. 4 va evalua $i selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii
aprobate de MFE 1n cadrul cererii de finantare 1naintate de administratorul schemei de
antreprenoriat, care va asigura principii $i criterii transparente ~i nediscriminatorii, 1n cadrul
unui proces care va viza minimum urmatoarele elemente:
a) descrierea afacerii $i a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activita\i,
rezultate, indicatori);
b) analiza SWOT a afacerii;
c) schema organizatorica $i politica de resurse umane;
d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;
e) analiza pie\ei de desfacere $i a concuren\ei;
f) strategia de marketing;
g) proieqii financiare.
(6) Administratorul schemei de minimis are obliga\ia de a asigura respectarea, de catre beneficiarul
ajutorului de minimis, a condi\iilor de eligibilitate, In conformitate cu regulile stabilite 1n
prezenta schema $i 1n Ghidul solicitantului -Condi\ii specifice.
(7) Valoarea maxima a subven\iei acordate fiecarei 1ntrepinderi nou-1nfiin\ate In baza planului de
afaceri aprobat este de 40.000 euro, reprezentand maximum 100% din totalul cheltuielilor
eligibile.
9
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(8) Contractul de subventie se incheie intre administratorul schemei de minimis si fiecare dintre
beneficiarii ajutoarelor de minimis ~i trebuie sa cuprinda urmatoarele prevederi minime:
a) Administratorul schemei de minimis are obligatia de a monitoriza ajutorul de minimis
acordat pe toata durata contractului ~i de a dispune masurile care se impun in cazul
incalcarii conditiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislatia nationala ori
europeana aplicabila la momentul respectiv, respectiv recuperarea ajutorului de minim is.
b) Administratorul schemei de minimis are obligatia de a monitoriza respectarea regulilor de
sustenabilitate de catre beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea
functionarii afacerii, inclusiv mentinerea locurilor de munca create, pe o perioada de
minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii.
c) Furnizorul, administratorul schemei de minimis ~i beneficiarul ajutorului de minimis
pastreaza o evidenta detaliata privind ajutorul de minimis acordat pe o durata de eel putin
10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fast acordata 1n baza schemei de ajutor de
minimis. Aceaste evidente trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a
demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara 1n domeniul ajutorului de
minimis.
d) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaj:ia de a raporta administratorului schemei de
minimis toate datele ~i informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, 1n
formatul pus la dispozitie de catre furnizorul schemei.
e) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaj:ia de a restitui, dupa caz, partial sau total,
valoarea ajutorului de minimis primit, 1n situatia nerespectarii condij:iilor de acordare a
ajutorului, inclusiv dobanda aferenta.
f) Administratorul schemei de minimis are obligatia de a recupera valoarea ajutorului de
minimis utilizat necorespunzator >i a accesoriilor.
(9) Din perspectiva monitorizarii cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia a
1ntreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.
1407/2013, momentul acordarii ajutorului de minim is se considera data semnarii cantractului
de subventie.
(10)
Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de
minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei 9 1n limita
plafonului stabilit in regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate in conditiile
prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate 1n conformitate cu alte
regulamente de minimis in limita plafonului relevant prevazut la art. 8 alin. 2.
(11)
Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme nu se var cumula cu alte
ajutoare de stat in sensul art. 107 (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

9

Regulamentul {UE) nr. 360/2012 al Comis1ei din 25 aprHie 2012 privind ap!icarea articolelor 107 ?i 108 din Tratatu!
privind functionarea Uniunii Europene In cazu1 ajutoarelor de minimis acordate lntreprinderilor care presteaza servicii
de interes economic general.
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acordate pentru acelea?i costuri eligibile, daca un astfel de cumul genereaza o intensitate a
ajutorului de stat care depa?e?te intensitatea maxima stabilita in fiecare caz in parte printr-un
regulament privind exceptarile 1n bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana.
Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acorda pentru sau nu sunt
legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul
unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

(12)

(13)
Ajutorul de minimis se va transfera catre beneficiarul de ajutor de minimis in doua tran?e,
dupa cum urmeaza:
a) 0 tran?a initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, a$a cum a fost acesta
aprobat in cadrul planului de afaceri $i contractului de subventie incheiat.
b) O tran?a finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa
ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in
termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea
tran?ei ini\iale. Tn cazul in care acest termen nu este respectat, tran?a finala nu se mai
acorda.
Art. 10
Activita\ile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finan\ate numai
daca au fost ini\iate dupa semnarea contractului de subventie incheiat intre administratorul
schemei de minim is ?i beneficiarul ajutorului de minimis.
X. Cheltuieli eligibile

Art.11
Cheltuielile eligibile 1n cadrul prezentei scheme sunt urmatoarele:

Descriere cheltuiala
eligibila

Categorie MySMIS

Subcategorie MySMIS

con~ine:

Cheltuieli cu taxe/
Taxe pentru infiintarea
intreprinder'ii

Cheltuieli necesare
lnfiintarii ~i dezvoltarii
intreprinderii

Subcategoria
(descrierea cheltuielii)

abonamente/ cotizatii/
acorduri/ autorizatii
necesare pentru
implementarea
proiectului:

Micro-granturi

Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/
acorduri/ autorizatii necesare pentru
implementarea proiectului

Subventii pentru start-up-uri

Taxe pentru
infiintarea de startup-uri

Subventli (microgranturi) pentru
infiintarea unei
afaceri
(antreprenoriat)
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XI.

Durata schemei

Art. 12.
( 1) Prezenta schema se aplica de la data publicarii fn Monitorul Oficial pana la 31.12.2020, fn
limita fondurilor alocate, urmand ca operatiunile financiare aferente sa fie efectuate pana la
31.12.2023.
(2) Semnarea contractelor de subventie trebuie sa se realizeze fn eel mull 18 luni de la data de
fncepere a proiectului, dar nu mai tarziu de 31.12.2018.
XII.

Bugetulschemei ~i numarul estimat de beneficiari

Art. 13
(1) Sursa de finantare pentru prezenta schema este Programul Operational Capital Uman, Axa
prioritara 3 ,,Locuri de muncii pentru tofi", Obiectivul specific 3.7. Cre?terea ocupiirii prin

sustinerea lntreprinderilor cu pro/ii non-agricol din zona urbanii.
(2) Valoarea totala alocata pentru ajutorul de minimis care va fi acordat fn cadrul prezentei
scheme, pe fntreaga durata de aplicare a acesteia, este de 15.000.000 euro, echivalent 1n lei, din
care 12,75 milioane euro contributia UE din Fondul Social European ~i 2,25 milioane euro
contributia nationala.
(3) Alocarea bugetului pe ani

~i

pe surse de finantare este urmatoarea:

Total fonduri

An

Total fonduri publice

Total

Contribu;ie na;ionala

2017
2018

12.000.000
3.000.000

Contribu;ie proprie

Contribu;ie comunitara

Pro cent

Valoare

Pro cent

Valoare

Pro cent

Valoare

15%
15%

1.800.000
450.000

85%
85%

10.200.000
2.550.000

0%

0
0

0%

Art. 14
Numarul estimat de beneficiari de ajutor de minimis 1n cadrul prezentei scheme este de 375 de
1ntreprinderi.
X 111.

Efecte ~i beneficii
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Art.15

Prin aplicarea prezentei scheme se vizeaza obtinerea urmatoarelor efecte ~i beneficii:
1. Cre~terea gradului de ocupare;
2. Dezvoltarea mediului antreprenorial prin infiintarea de intreprinderi noi (start-up-uri).
XIV. Reguli privind transparenta
Art. 16

(1) Administratorul schemei de minimis va informa in scris beneficiarii ajutorului de minimis cu
privire la cuantumul ajutorului acordat in baza prezentei scheme ~i caracterul de minimis al
acestuia, cu men\ionarea reglementarilor aplicabile.
(2) Beneficiarii de ajutor de minimis vor permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului
Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, la
adresa http:/lwww.fonduri-ue.ro, a informatiilor privind activitatile finan\ate din ajutorul de
minimis acordat.

XV. Reguli privind raportarea ~i monitorizarea ajutorului de minimis, precum ~i sustenabilitatea
masurilor
Art. 17

Raportarea ~i monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza prezentei scheme se realizeaza
in conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de
stat, pus in aplicare prin Ordinul Pre~edintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007, precum ~i cu legislatia na\ionala ~i
comunitara aplicabila.
Art. 18

(1) Furnizorul schemei de minimis are obligatia de a inregistra schema de minimis in Registrul
Electronic al Ajutoarelor de Stat (RegAS), in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data
intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Furnizorul schemei de minimis are obliga\ia de a inregistra in RegAS contractele de subven\ie,
ajutoarele de minimis platite, eventualele obligatii de rambursare ~i rambursari efective
aferente acestora etc., in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data semnarii actelor sau
efectuarii pla\ilor, dupa caz.
(3) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul

~i

in termenul
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prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat 10 , toate
datele $i informa\iile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel na\ional.
(4) Tn cazul 1n care exista 1ndoieli serioase cu privire la datele transmise de catre furnizor, Consiliul
Concuren\ei poate sa solicite date !Ii informa\ii suplimentare $i, dupa caz, sa faca verificari la
fa\a locului.
(5) Tn cazul fn care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va
transmite Consiliului Concuren\ei valori estimative.
(6) Erorile constatate de furnizor >i corec\iile legale, anularile, recalcularile, recuperarile,
rambursarile, se raporteaza Consiliului Concuren\ei pana la data de 31 martie a anului urmator
anului de raportare.
Art. 20

Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului
Concuren\ei, fn termen de 20 de zile lucratoare sau 1n termenul fixat Jn cerere, toate informa\iile pe
care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii condi\iilor acestei
scheme de ajutor de minimis.
Art. 21

Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligatia de a pune la dispozitia furnizorului >i a
administratorului schemei de minimis, 1n formatul >i 1n termenul solicitat de ace>tia, toate datele >i
informa\iile necesare fn vederea 1ndeplinirii procedurilor de raportare ,i monitorizare ce cad 1n
sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.
Art. 22

(1) Tn conformitate cu art. 17 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile na\ionale fn domeniul
ajutorului de stat, precum ,i pentru modificarea $i completarea Legii concuren\ei nr. 21/1996, cu
modificarile $i completarile ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurentei fn termen de 15
zile lucratoare de la data adoptarii schemei de ajutor de minimis.
(2) Tn conformitate cu prevederile art. 42 (1) din OUG nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul
Concuren\ei cu privire la intrarea 1n vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum $i a
oricarei modificari aduse masurii de sprijin, 1n termen de maximum 5 zile de la momentul la care
acest eveniment a avut loc.

10

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoare!or de stat, pus in aplicare prin Ordinul Pre~edintelui Consiliului
Concurentei nr. 175/2007, publicat in Monitorul Oficial a! Romaniei, Partea 1, nr. 436 din 28 iunie 2007.
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Capitolul XVI Recuperarea ajutorului de minim is

Art. 23.
(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizeaza de catre administratorul schemei de minimis,
conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, la solicitarea Furnizorului schemei de minimis. Pentru aceasta, Furnizorul
schemei de minimis va pune la dispozi\ia administratorului schemei de minimis metodologia de
recuperare a ajutorului de minimis.
(2) Valoarea sumelor care fac obiectul recuperarn va fi dedusa de catre Ministerul Fondurilor
Europene din costul total eligibil al proiectului, pe baza prevederilor Ordonantei de urgen\a a
Guvernului nr. 66/2011 11 , cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a celorlalte prevederi legale
aplicabile contractului de finan\are 1ncheiat 1ntre administratorul schemei de minim is ca beneficiar
al finan\arii, pe de o parte, ~i MFE, pe de alta parte.
(3) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completeaza ~i cu valoarea dobanzii aferente,
datorate de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este
cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere 1n
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicarea
articolului 93 din Tratatul CE, publicat 1n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)
2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din
Tratatul privind func\ionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
248/ 24.09.2015.

11 Ordonan\a de urgen\a nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea ~i sanc\ionarea neregulilor
aparute Jn ob\inerea ~i utilizarea fondurilor europene ~i/sau a fondurilor publice na\ionale aferente acestora.
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