Se lanseaza in curand!
Acordarea finantarii prin granturi de capital de lucru se va face pe baza cotei procentuale din cifra de
afaceri. IMM-urile beneficiare sunt cele care au fost afectate de criza COVID-19 și a caror activitate a fost
suspendata pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.
Valoarea sprijinului pentru capital de lucru se va stabili conform urmatoarelor criterii:
√ Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 5.000 – 13.500 euro, valoarea
grantului este de 2.000 euro
√ Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 13.501 – 1.000.000 euro
valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi de 150.000 euro.
√ Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a
ajutorului este de 150.000 euro.

Criterii de Eligibilitate
Beneficiarii granturilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
√ Au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020
privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;
√ Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele
doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit
situatiilor financiare depuse;
√ Dispun de co-participare la constituirea capitalului de lucru in procent de minim 15% din valoarea
grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;
√ Mentin sau dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de
minim sase luni de la data acordarii grantului

Investitii Eligibile
Beneficiarii vor putea utiliza granturile pentru capital de lucru pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:
√ Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii, stocuri necesare
activitatii curente/operationale;
√ Plata datoriilor curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit
contractelor incheiate;
√ Plata chiriilor in baza contractelor de inchiriere;
√ Achizitia de servicii necesare activitatii curente;
√ Achizitia de echipamente pentru protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia
impotriva raspandirii virusului COVID-19;
√ Achizitia de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii
curente;
√ Achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare activitatii curente in mod
direct si sa fie necesare reluarii activitatii curente a beneficiarului finantarii.

Firme Eligibile
IMM-urile care pot accesa granturile pentru capital de lucru de pana la 150.000 Euro, fac parte din
urmatoarele domenii de activitate:
√ Restaurante,
√ Hoteluri,
√ Cafenele,
√ Transportatori
√ Agentii de Turism
√ Edituri/Librarii/Biblioteci
√ Organizaorii de Evenimente

Documente Necesare
√ CUI-ul societatii;
√ Certificat constator furnizare informatii;
√ Copie buletin administrator;
√ Bilantul anului 2019;
√ Bilantul anului 2018;
√ Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
√ Balanta la decembrie 2018;
√ Balanta la decembrie 2019;
√ Registru revisal;

Modalitati de Implementare
Beneficiarul va depune un raport de progres, prin care sa faca dovada cheltuielilor, la banca in termen de
180 de zile de la data la care suma a fost transferata in contul bancar al societatii. Nedepunerea acestui
raport la termen sau neconformitatea acestuia va atrage recuperarea sprijinului financiar.
Domenii de Activitate Eligibile Pentru Accesarea Grantului de Pana La 150.00 Euro
1010. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 Fabricarea înghețatei
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072

Fabricarea biscuiților si pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de
patiserie

11. FABRICAREA BAUTURILOR
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii
15. TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI
MAROCHINARIE, HARNASAMENTELOR SI INCALTAMINTEI; PREPARAREA SI VOPSIREA
BLANURILOR
1520 Fabricarea încălțămintei
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU
EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE
VEGETALE ÎMPLETITE
1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte material
vegetale împletite

18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie și servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
41. CONSTRUCTII DE CLADIRI
4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale
46. COMERT CU RIDICATA CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE SI
MOTOCICLETE
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4719

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse
nealimentare

4724

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in
magazine

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate
4752

Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor pentru
vopsit, in magazine specializate

4754 Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759

Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic
n.c.a., in magazine specializate

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, in magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, in magazine specializate
4763

Comerț cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video
, in magazine specializate

4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, în magazine specializate
4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice in magazine specializate
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor
4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
50. TRANSPORTURI PE APĂ
5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
51. TRANSPORTURI AERIENE
5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfă
52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
55. HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811 Activități de editare a cărților
5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE
TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activități de telecomunicații prin satelit
6190 Activități de telecomunicații prin satelit
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activități de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6391 Activități ale agențiilor de știri
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activități de sondare a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410 Activități de design specializat
7420 Activități fotografice
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7721 Activități de închiriere și leasing bunuri recreaționale
7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
79. ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII
DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ TURISTICĂ
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510 Învățământ preșcolar
8520 Învățământ primar
8531 Învățământ secundar general
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8541 Învățământ superior nonuniversitar
8542 Învățământ superior universitar
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553 Școli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

CULTURALE
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 Activități ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și altor obiective de interes turistic
9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9313 Activități ale centrelor de fitness
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
9602 Coafura si alte activități de înfrumusețare
9603 Activități de pompe funebre si similare
9604 Activități de întreținere corporala
Alte activități de servicii

https://www.euromapconsult.ro/portfolios/150-000-euro-finantare-nerambursabila-pringranturi-pentru-capital-de-lucru/

Programul IMM INVEST ROMANIA
Inscrie-te pe pagina oficiala www.imminvest.ro, selecteaza-ne ca banca finantatoare, iar noi
preluam cererea ta indata ce primesti acordul de principiu privind eligiblitatea de la
FNGCIMM.
Suntem parteneri ai Programului IMM INVEST ROMANIA, care permite IMM-urilor sa isi
asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea
unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe
credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de FNGCIMM in numele si contul
statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Plafon maxim garantare: 15 miliarde lei.

Avantaje pentru afacerea ta


Costuri avantajoase
Costurile finantarii (dobanda, comision de garantare sau alte costuri de acordare) sunt
subventionate in procent de 100% de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu
posibilitati de prelungire.



Flexibilitate
Acces la creditare prin garantii de stat

Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10.000.000 lei pentru investitii si pana la
5.000.000 lei pentru capital de lucru.

Pasii de urmat
1. Proces digitalizat
Solicitantii vor completa o cerere online pe site-ul www.imminvest.ro si vor atasa
documentele necesare, inclusiv declaratia IMM si declaratia de minimis;
2. Validarea informatiilor
Aplicatia va genera automat numarul de inregistrare si un mesaj de confirmare a efectuarii
inregistrarii, iar dupa verificarea informatiilor transmise de catre solicitant, FNGCIMM va
emite un acord de principiu privind eligibilitatea in cadrul Programului;
3. Colaborare
FNGCIMM va pune la dispozitia bancii (selectata in cererea de pe site) informatiile si
documentele primite de la solicitant;
4. Analiza
Banca va analiza cererea beneficiarului conform normelor proprii si conditiile specifice
Programului si va lua decizia de aprobare sau respingere, iar ulterior va transmite catre
FNGCIMM solicitarea privind acordarea garantiei;
5. Acordare credit
FNGCIMM analizeaza solicitarea de garantare, comunica decizia Bancii, iar in caz afirmativ
va transmite Bancii si contractul de garantare si acordul de finantare care se vor incheia cu
beneficiarul Programului.
Fiecare banca are propriile proceduri si reglementari interne in ceea ce priveste tipologia
creditelor (analiza economico-financiara, documentatie de creditare etc).

Produse eligibile
IMM sub 5 milioane euro
Credite pentru capital de lucru
• finantari

pentru capital de lucru de pana la 1.000.000 lei pentru intreprindere mica și pana la
500.000 lei pentru microintreprindere, exclus refinantari;
• garantii de stat de maxim 90% din valoarea creditului;
• durata finantarii este de pana la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 luni;
• rata dobanzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subventionata 100% de la bugetul de stat pana la
31.12.2020, cu posibilitate de prelungire
• costurile de acordare, monitorizare și administrare a garantiilor acordate in numele și contul
statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Credite pentru investitii
• finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei, exclus refinantari;
• garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobanzile,
comisioanele, și spezele aferente;
• durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max.
18 luni;
• rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de
stat pana la 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire
• costurile de acordare, monitorizare și administrare a garantiilor acordate in numele și contul
statului vor fi suportate de la bugetul de stat.


Resurse online

o

Consultati informatiile complete si ghidul de completare a cererii online de pe
pagina https://www.fngcimm.ro/imm-invest
 Verificati-va incadrarea in conditiile de eligibilitate ale programului
Pregatiti documentele mentionate in ghidul de completare a cererii online
https://www.raiffeisen.ro/imm/produse-si-servicii/finantare/credite-imm-invest/

Despre program
Guvernul României implementează măsuri pentru acordarea de sprijin finaciar, sub
forma de Granturi, în valoare totală de 1 miliard de euro, din fonduri externe
nerambursabile, în contextul pandemiei COVID-19. Grantul este o formă de sprijin
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional
Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Acestea se
adresează IMM-urilor, PFA-urilor, Organizațiilor Non-Guvernamentale și Cabinetelor
Medicale Individuale a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a
căror activitate a fost interzisă prin ordonanța militară pe perioada stării de urgență
și/sau pe perioada stării de alertă.
Ordonanță de Urgență 130 publicată în 6 august 2020, prevede 3 scheme de
Granturi, pe care le găsești detaliate mai jos.
Ministerul Economiei, Energiei și al Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat
cu Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului
(AIMMAIPE) vor îndeplini funcția de administrator al schemei de ajutor de stat al
celor 3 instrumente, care vor fi derulate prin intermediul băncilor partenere selectate.

BRD - bancă parteneră
BRD Groupe Societe Generale acoperă un spectru larg de nevoi, oferind
servicii atât pentru PFA-uri, business-uri mici cat și corporații. Vrem să îți

sprijinim planurile de viitor, astfel că îți oferim 0% comision de gestiune a contului
în care vei încasa Grantul, indiferent de mărimea business-ului tău.

Am deja cont la BRD, e nevoie să mai deschid un alt cont pentru încasarea
Grantului?

Da, chiar dacă ești deja client BRD și ai la noi un cont curent, este necesar sa
deschizi un cont curent nou (cu destinație specială) care va fi utilizat exclusiv pentru
încasarea sumelor virate de MEEMA.

Forme de sprijin

1. Microgranturile
Sunt Granturi directe, în valoare de 2.000 EUR (sumă fixă), acordate sub forma de
sumă forfertară beneficiarilor de ajutor de stat considerați vulnerabili la riscul de
răspândire a virusului COVID-19.
2. Granturile pentru Capital de Lucru
Sunt Granturi direct acordate beneficiarilor de ajutor de stat sub, forma de sumă
forfetară, reprezentând 15% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2019, maximum
150.000 EUR.
3. Granturi pentru Investiții
Sunt Granturi cu valori cuprinse între 50.000 – 200.000 EUR, acordate beneficiarilor
de ajutor de stat, din fonduri externe nerambursabile, pentru realizarea investițiilor
necesare pentru extinderea, reabilitarea, modernizarea capacităților de producție
existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente,
utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor
existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi,
inclusiv achiziționarea de terenuri necesare realizării investiților, în limita a 10% din
valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

Pașii pe care trebuie să îi urmezi:
1. Verifici criteriile de eligibilitate pentru beneficiari și tipurile de cheltuieli eligibile pentru
cele 3 Scheme de Granturi
2. Folosești certificatul de situații de urgență, obținut deja anterior, emis de Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), în cazul în care optezi pentru
măsura 2 de Granturi pentru Capital de Lucru

3. Completezi online formularul de înscriere de pe site-ul http://granturi.imm.gov.ro și
alegi BRD ca și bancă parteneră în acest program
4. MEEMA analizează solicitarea și te informează de rezultat
5. Dacă ești acceptat, vei semna contractul de finanțare cu semnatură electronică
6. Deschizi un cont curent cu destinație specială la BRD, în care să încasezi Schema de
Grant aleasă, și care va fi utilizat exclusiv pentru implementarea proiectului pentru
care ai primit fondurile nerambursabile
7. MEEMA virează Grantul către BRD
8. Noi îți virăm banii în contul tău cu destinație specială
9. Efectuezi plățile pentru cheltuielile eligibile conform OUG 130/2020

Bine de știut:
Granturile se vor acorda pentru contractele semnate până la data de 31 decembrie
2020;






Pentru micro-granturi și granturi de capital de lucru, solicitările introduse, care
respectă toate criteriile de eligibilitate, vor fi selectate în ordinea depunerii acestora;
Evaluarea cererilor de finanțare și a proiectelor de investiții va fi realizată de MEEMA
în aplicația electronică dedicată;
Pentru granturile pentru investiții, criteriile de selecție includ rentabilitatea proiectelor
de investiții (RIR), valoarea cofinanțării, raportul dintre profitul operațional și grantul
solicitat, codul CAEN;
Completează formularul cu datele tale după ce depui cererea online în aplicația
dedicată pentru Schemele de Granturi și alegi BRD ca și bancă parteneră. BRD o să
ia legătura cu tine pentru a stabili împreună următorii pași.
https://www.brd.ro/granturi-imm-pfa

*

