STAR-TECH INNOVATION
Finanțare
Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta
100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente
proiectului.
Cheltuieli eligibile: spatii de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site
web, licente software, cursuri, consultanta, etc.
Cheltuieli Eligibile: spatii de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site
web, licente software, cursuri, consultanta, etc.
Beneficiari
Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi
mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri, următoarele criterii
de eligibilitate:
a) sunt înregistrate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6/2011 pentru
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în
afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare,
sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu
modificările ulterioare, cu maximum 3 ani înainte de data completării și transmiterii on-line a
planului de afaceri și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de
eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate
prevăzute în schema de ajutor de minimis.
b) Întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înființate după data prevăzută la alin (1) de către
persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau de asociat într-o altă întreprindere
mică sau mijlocie care desfășoară sau care a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care
aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea
sesiunii de înscriere.
c) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.
361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au
până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau
deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
d) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
e) au capital social integral privat;
f) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului prgram
decât cu o singură societate;
g) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi
desfășoară activitate pe teritoriul României;

h) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi
autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea
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;
i) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr.
10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
j) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi
pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare
acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa
Programul.
k) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare
consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr.
1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei
exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul
terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de
obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din
fonduri comunitare.
l) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere
operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
m) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / 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 penalități aferente;
n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea
în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare
a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care
locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă,
după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe
locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în
planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între
șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.
Cheltuieli Eligibile
Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
– Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate
reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare)
aferente proiectului. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din
următoarele categorii eligibile:

a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din:
unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme
portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de
noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în
grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor
menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate
următoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness,
x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.
b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi
comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza
unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie
/ prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie
locativă, la momentul achiziției. În categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare
evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.
c) (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede,
motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare,
remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime
pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu
destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL
211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier
de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport
rutier de mărfuri.
(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată
valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate
activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de
afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă
pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de
mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea
de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie
clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de
ajutoare de minimis;
d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi
materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
e) Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de
energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea
activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

f) Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului
de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
g) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si
internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de
producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; La solicitarea beneficiarului, se poate acorda
o sumă forfetară, din tranșa a II-a, care nu necesită depunerea documentelor justificative, pentru
cheltuielile aferente salariilor, chiriilor, utilităților și serviciilor de contabilitate. Suma forfetară va
fi acordată cu condiția creării a minimum 2 locuri de muncă, pe durată nedeterminată si cu normă
întreagă.
h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a
produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără
hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data
depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în
valoare eligibilă de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu
realizarea de pagini web.
i) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize1, etichetare ecologică;
j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară
membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii
aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;
k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform
Codului Fiscal;
l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului
program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei,
decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de
semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul
Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura
acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au
ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
Societatile, asociatii/actionatii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul
programului Star-Tech Innovation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile
în cadrul programului.
m) Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv
licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil
indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare
maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru
programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software
necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.
n) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de
beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru
solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli
se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după
momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.
o) două placute informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:
-una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu
vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc)
-una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu

vizibilitatea cea mai bună pentru clienti, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada
stradală, intrare în clădire etc
(1)Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele si telefoanele mobile nu se
finanțează.
(2)Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on- line,
servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii
ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.
(3) Pentru obtinerea punctajului, atat sediul social cat si locatia implementarii trebuie sa se afle în
tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și
monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării
trebuie menținute în tipul de localitate pentru care a obținut punctaj.
(4) În cadrul programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30%
din
totalul
cheltuielilor
eligibile
(5) În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părțile
sociale ale societății într-un procent mai mare de 49%.
(6) Înstrăinarea părților sociale este permisă numai către persoane fizice – investitori individualibusiness angels, definiți conform Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individualibusiness angels, sau care nu au mai avut anterior nicio altă societate

