BCR INVEST

Ce valoare au granturile nerambursabile
2.000 - 150.000 EUR

Pentru capitalul de lucru*
2000 de euro – pentru IMM-uri cu cifra de afaceri între 5.000 și 13.500 de euro la finalul
anului 2019 - 15% din cifra de afaceri, maximum 150.000 de euro, pentru IMM-uri cu cifra de
afaceri de peste 13.500 de euro la 2019.
*Notă: Dacă beneficiarul face parte din categoria întreprinderilor legate și mai multe dintre firmele legate din grup au
depus cereri de finanțare, grantul maxim care poate fi acordat tuturor acestora nu poate depăși 250.000 de euro

50.000 - 200.000 EUR

Pentru Investiții

•
•
•

extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări de
servicii;
realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor
unități noi de prestare de servicii;
reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea
unor unități noi de prestare de servicii.

Este necesară o contribuție proprie de minimum 15% din valoarea proiectului cu excepia
Regiunii București-Ilfov, unde valoarea cofinanțării este minimum 30% din valoarea
proiectului.
Cum accesezi granturile?
Antreprenorii care au fost afectați de pandemia Covid-19 pot beneﬁcia de susținere ﬁnanciară
prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Programul va permite persoanelor
ﬁzice autorizate, microîntreprinderilor și ﬁrmelor mici și mijlocii să acceseze granturi din
fonduri europene, în valoare totală de 1 miliard de euro, prin trei scheme de ﬁnanțare:
 Microgranturi
 Granturi pentru capital de lucru pentru IMM-uri
 Granturi pentru investiții pentru IMM-uri
granturile?
Ce valoare au granturile?
Micro & PFA-uri – până la 2.000 de euro ● Granturi pentru capital de lucru, acordate sub
formă de sumă forfetară, pentru IMM-uri/PFA-uri

Granturi pentru capital de lucru – între 2.000 de euro și 150.000 de euro ● 2000 de euro – pt
IMM-uri cu cifra de afaceri între 5.000 și 13.500 de euro la ﬁnalul anului 2019 ● 15% din
cifra de afaceri, maximum 150.000 de euro, pentru IMM-uri cu cifra de afaceri de peste
13.500 de euro la ﬁnalul anului 2019 Notă: Dacă beneﬁciarul face parte din categoria
întreprinderilor legate și mai multe dintre ﬁrmele legate din grup au depus cereri de ﬁnanțare,
grantul maxim care poate ﬁ acordat tuturor acestora nu poate depăși 250.000 de euro
Granturi pentru investiții Granturi pentru investiții pentru IMM-uri care implementează
investiții necesare pentru: ● extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru
extinderea capacităților de prestări de servicii; ● realizarea de unități noi ale capacităților de
producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii; ●
reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru
reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.
Este necesară o contribuție proprie de minimum 15% din valoarea proiectului cu excepia
Regiunii Bucureti-Ilfov unde valoarea coﬁnanarii este minimum 30% din valoarea proiectului.

1.Microgranuri
Mecanism de implementare pentru microgranturi
Clientul/ Beneﬁciarul grantului: va pregăti informațiile și documentele necesare pentru întocmirea
cererii de ﬁnanțare (incluzând Declarația privind încadrarea în categoria IMM); va depune cererea de
ﬁnanțare onlinne în aplicația dezvoltată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri (MEEMA) în colaborare cu STS. Proiectele vor ﬁ evaluate și contractate pe principiul “Primul
venit/primul servit”. La depunerea cererii de ﬁnanțare, va indica banca prin care dorește să deruleze
proiectul (va alege dintre băncile selectate în program);
După ce va ﬁ evaluat și selectat pentru ﬁnanțare, va semna cu MEEMA, prin intermediul Agenției
pentru IMM, contractul de ﬁnanțare nerambursabilă; După semnarea contractelor de ﬁnanțare
nerambursabilă, MEEMA va transfera granturile către băncile selectate de către clienți; Băncile, în
baza Convenției încheiate cu MEEMA vor transfera, în 7 zile de la primirea fondurilor de la MEEMA,
granturile în conturile clienților; După primirea grantului în cont, va trebui să efectueze cheltuielile în
termen de 90 zile, respectând criteriile de eligibilitate privind costurile eligibile și să prezinte un raport
de progres privind cheltuielile efectuate.
1. Microgranturi
2. Granturi pentru capital de lucru
2. Granturi pentru capital de lucru

2. Granturi pentru capital de lucru
Bugetul schemei 350 de milioane de euro (din care 265 de milioane de euro din fonduri europene, 42,5
de milioane de euro de la bugetul de stat + 42,5 de milioane de euro contribuție de la beneﬁciari)
Descriere Granturi pentru capital de lucru de până la 150.000 de euro: vor ﬁ acordate beneﬁciarilor sub
formă de sumă forfetară și raportate la un procent de 15% din cifra de afaceri aferentă anului 2019
Beneﬁciari eligibili IMM-uri care: ● au obținut certiﬁcat de situații de urgență în baza Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și ﬁscal-bugetare; ● au înregistrat
proﬁt operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două
exerciții ﬁnanciare înainte de depunerea cererii de ﬁnanțare pentru obținerea grantului, potrivit
situațiilor ﬁnanciare depuse;

3. Granturi pentru investiții
Bugetul schemei 550 de milioane de euro (din care 415,87 milioane de euro provin din fonduri
europene, 62,38 milioane de euro de la bugetul de stat + 71,75 milioane de euro contribuție de la
beneﬁciari)
Descriere Granturi pentru investiții destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare
pentru: extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de
prestări de servicii; realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru
realizarea unor unități noi de prestare de servicii; reabilitarea/modernizarea unităților de producție
existente precum și pentrureabilitarea/ modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.
Beneﬁciari eligibili IMM-uri care: ● au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un
an înaintea depunerii cererii de ﬁnanțare; ● au înregistrat proﬁt operațional din activitatea curentă
(activitatea de exploatare) în unul din exercițiile ﬁnanciare din ultimii doi ani înainte de depunerea
cererii de ﬁnanțare; ● se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure
desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei
de implementare a proiectului; ● realizează minim 50% din valoarea veniturilor planiﬁcate în cadrul
planului de afaceri anexă la cererea de ﬁnanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la
sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea); ● dispun de coﬁnanțare proprie a proiectului în
procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru ﬁnanțare pentru regiunile
mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului
solicitat la ﬁnanțare;
● se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se
solicită ajutor de stat.

Grant 50.000 – 200.000 de euro Contribuție proprie Minimum 15% din valoarea proiectului cu
excepția Regiunii București-Ilfov unde valoarea coﬁnanțării este minimum 30% din valoarea
proiectului.
Domenii de activitate eligibile Activități de producție; captarea, tratarea și distribuția apelor;
colectarea și epurarea apelor uzate; colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare
a materialelor reciclabile; lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; lucrări de
geniu civil; lucrări speciale de construcții; transporturi terestre și transporturi prin conducte; depozitare
și activități auxiliare pentru transporturi; activități de poștă și de curier; hoteluri și alte facilități de
cazare; restaurante și alte activități de servicii de alimentație; activități de editare; activități de
producție cinematograﬁcă, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de
editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe; telecomunicații; tic; activități de
arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică; cercetare-dezvoltare; publicitate și
activități de studiere a pieței; alte activități profesionale, științiﬁce și tehnice; activități ale agențiilor
turistice și ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică; activități de peisagistică
și servicii pentru clădiri; învățământ; activități referitoare la sănătatea umană; servicii combinate de
îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare; activități de creație și interpretare artistică; activități
ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale; activități sportive, recreative și
distractive; reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc.
Informatii suplimentare: https://www.bcr.ro/ro/business/creditare/programe-speciale-definantare/granturi-nerambursabile-imm

BT - GRANTURI IMM
Despre program
Ajuta persoanele fizice autorizate, microintreprinderile si firmele mici si mijlocii sa acceseze granturi din
fonduri europene, in valoare totala de 1 miliard de euro, pentru capital de lucru si investitii.
Poti sa accesezi online ordonanta de urgenta pentru deschiderea celor 3 scheme de finantare impreuna cu
modificarile aduse acesteia aici si listele complete cu domeniile de activitate ale firmelor eligibile impreuna
cu criteriile de selectie pentru proiectele de investitii.

Bine de stiut
•

Pentru microgranturi si granturi de capital de lucru, cererile depuse, care respecta toate criteriile de
eligibilitate, vor fi selectate in ordinea depunerii. Se respecta regula primul venit-primul servit

•

Daca esti deja client BT, iti vom deschide automat subcontul de grant, dupa ce primim lista aplicantilor de
la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

•

Daca nu esti client BT, iti poti deschide online contul curent aici. Beneficiezi automat si de
Internet&Mobile Banking, pentru a putea derula tranzactiile online. Dupa ce ti-ai deschis contul si primim
lista aplicantilor de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, iti vom deschide automat si
subcontul de grant.
Toate tranzactiile din si in contul special de grant sunt gratuite

•

Care sunt pasii?
•
•

Aplici in portal si alegi Banca Transilvania, ca banca partenera in acest program
Completezi online toate datele de identificare

•

Ministerul analizeaza toate solicitarile si le aproba. Se semneaza apoi contractul de grant

•

Dupa ce Ministerul vireaza catre BT banii de grant, ii viram si noi mai departe, in contul tau

Tipurile de program
1. Microgranturile sunt in valoare de 2000 euro si se acorda o singura data. Se acorda pe baza de contract
la intreprinderile mici si mijlocii ce la data de 31 decembrie 2019, prin situatiile financiare depuse, fac
dovada ca nu au salariati.
Beneficiaza de aceste granturi si PFA sau ONG cu activitate economica, ce se regasesc in lista de activitati
din Anexa 1 la ordonanta.
2. Granturile pentru capital de lucru se acorda pe baza de contract IMM-urilor din domeniile restaurante,
hoteluri, cafenele, industrie alimentara, transporturi, agentii de turism, edituri, librarii, biblioteci etc.
prevazute in Anexa nr. 2 la ordonanta. Sunt structurate astfel:
- Pentru IMM cu cifra de afaceri in anul 2019 intre 5.000 euro si 13.500 euro, valoarea grantului este de
2.000 euro;
- Pentru IMM cu cifra de afaceri in anul 2019 peste 13.501 euro, grantul este in procent de 15% din cifra de
afaceri, fara a depasi suma de 150.000 euro;
Beneficiarii trebuie sa dispuna de cofinantare de 15% din valoarea grantului.
3. Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor se pot acorda IMM din zona industriilor alimentare,
fabricarea produselor textile, fabricarea produselor de imbracaminte, industriilor constructiilor metalice,
fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea mobilei si alte activitati enumerate in Anexa nr. 3 la
ordonanta. Valoarea e cuprinsa intre 50.000 euro si 200.000 euro.

Informatii suplimentare: https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/imm/immfinantare/granturi-imm/

