1. Obiectiv:




promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor românești pe pieţele externe;
stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri în vederea internaționalizării;
pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor şi serviciilor pe
pieţele externe.

2. Furnizor al schemei de ajutor de minimis:


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA)

3. Buget
-

Buget 2017: 5.000 mii lei
Buget total: 71.000 mii lei
Numărul total estimat de firme beneficiare este de 1600

4. Perioada de aplicare a schemei de ajutor de minimis


2017-2020 in limita bugetului alocat.

5. Activitati eligbile:
a) participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand
propriu;
b) participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate
c) crearea identităţii vizuale a unui IMM (marcă și/sau siglă și/sau slogan)
d) realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului
şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză/ altă limbă de circulație
internațională
e) participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul
tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe
f) analize și studii de piaţă
g) alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării
Pentru a alege una dintre celelalte activități de la lit. c-g. este obligatorie alegerea uneia dintre activitățile
de la lit. a și/sau b.
6. Modalitatea acordarii ajutorului de minimis




pe baza principiului “primul venit – primul servit”
valoare maxima alocaţie financiară nerambursabilă/an/beneficiar 50.000 lei
se finanțează max. 90% din totalul cheltuielilor eligibile

7. Beneficiarii schemelor de ajutor de minimis


sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare
sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice
sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul României
codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul
înscrierii în Program, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea
formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării
persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un
singur cod CAEN
nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât
și pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de înscriere în Program
nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive
pentru o întreprindere unică
nu se află în procedura de executare silită, închidere operațională, dizolvare, reorganizare judiciară,
lichidare, insolvență colectivă, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și nu
îndeplinește criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvență colectivă la
cererea creditorilor lui;
nu este considerat în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;
nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de
stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au
făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată,
cu penalitățile aferente;
produsele/serviciile care vor fi promovate corespund cu profilul acțiunii la care se solicită
participarea (târg/misiune economică);
produsele care vor fi promovate la târg/misiune economică sunt fabricate în România.
















8. Praguri eligibile:
1.

Activitate
Participări individuale la târguri şi expoziţii
internaţionale, organizate în străinătate, cu
stand propriu

2. Participări individuale la misiuni economice

Prag eligibil
30.000

15.000

organizate în străinătate
3.

Crearea identităţii vizuale a unui IMM (marcă
și/sau siglă și/sau slogan)

10.000

4.

Realizarea unui site pe Internet/aplicaţie
pentru mobil, pentru prezentarea activităţii

10.000

solicitantului şi a produselor promovate, în
limba română şi limba engleză/ altă limbă de
circulație internațională
5.

Participări ale angajaților la cursuri de
pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în
domeniul tehnicilor de promovare a
produselor/serviciilor pe noi pieţe

10.000

6.
7.

Analize și studii de piaţă
Alte tipuri de activităţi de promovare şi
susţinere a internaţionalizării

10.000
10.000

8. Explicarea pe scurt a schemei:
-

I.

înscriere electronică pe site-ulȘ https://programenationale2017.aippimm.ro/
înregistratea în aplicație se face cu o adresă de email validă; sistemul este deschis 5 zile.
în maximum două zile de la expirarea termenului de 5 zile, se publică pe site-ul www.aippimm.ro,
lista cu toți solicitanții înscriși în limita bugetului, admiși la verificare, lista cu solicitanții înscriși în
afara bugetului, precum și lista cu solicitanții respinși.
Documente completate la depunere, online:

Cererea tip pentru înscrierea în program, împreună cu:
-

II.
-

certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general
consolidat
certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, certificat
constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde este înregistrată
societatea solicitantă
declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
declarația pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea
regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis
calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
document doveditor pentru produsul românesc promovat – declarație de producător, certificat de
producător sau echivalentul acestuia, declaratia pe propria raspundere)
copia a cartii de identitate a reprezentantului legal al societatii solicitante
împuternicirea semnată de reprezentantul legal al societății solicitante și copie a cărții de
identitate a împuternicitului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip
de acord de principiu pentru înscrierea în program;
Verificarea documentelor depuse se realizează de către o comisie stabilită prin ordin de
ministru, formată din membri ai MMACA, timp de maxim 15 zile lucrătoare
în această etapă se pot solicita clarificări, fiind transmisă o Scrisoare solicitare clarificări (termen
de transmitere răspunsul clarificărilor, 5 zile lucrătoare)
verificarea se face în ordinea numărului din RUE

III.
IV.
-

V.
-

Declarare eligibilitate
primirea Notificării privind acordul de principiu pentru finanțare
după primirea Notificării, beneficiarii vor semna la sediul ministerului acordul de finanțare, în
termenul de 10 zile lucrătoare de la transmiterea Notificării
Semnare Acord de Finanțare
După semnarea acordului de finanțare, în termen de maximum 45 de zile de la data finalizării
activităților dar nu mai târziu de data de 10 decembrie, a fiecărui an, beneficiarul este obligat să
efectueze cheltuielile și să depună la sediul ministerului documentația de decont
Decont
Completarea Cererii de eliberare a alocației financiare nerambursabile însoțită de următoarele
documente justificative în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:
formularul de decont și documentele justificative care însoțesc formularul de decont, în original și
1 fotocopie certificată
angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 2 ani,
începând cu anul următor acordării ajutorului de minimis, către minister (perioada de transmitere a
formularului, 1-30iunie pentru anul în care se realizează raportarea)

Solicitantului i se pot cere clarificări, fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, termen depunere:
maxim 5 zile lucrătoare de la transmitere. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la
respingerea finanțării.
VI.
-

Eliberare alocație financiară nerambursabilă
eliberarea alocației financiare se face în termen de max 45 de zile calendaristice de la depunerea
tuturor doc justificative

