FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK A KIS – ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
RÉSZÉRE VONATKOZÓ PROJEKTEK ÉS PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA
ÉRDEKÉBEN
1. KERESKEDELEM 2017 – TERMÉKEKRE ÉS PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓ

KERESKEDELMI

TEVÉKENYSÉGEK

FEJLESZTÉSI

ÉS

KORSZERŰSÍTÉSI PROGRAMJA
Támogatásra

jogosult

kérelmezők:

olyan

kis

–és

középvállalkozások,

valamint

szövetkezetek, amelyek a létesítéstől számítva legalább 2 naptári évvel számolnak és a
CAEN/TEÁOR kód, amelyért a támogatás kérelmezve van a program kiírási dátuma előtt
legalább 3 hónappal korábban engedélyezett/jogosított
Támogatásra jogosult tevékenységek: IT berendezések és számítógépek, vonalkódos
olvasók, elektronikus mérlegek, technológiai berendezések, gépek, felszerelések és
munkaberendezések (amelyek az állóeszközök osztályozására vonatkozó Katalógusban a 2.1
és 2.2 alcsoportokban vannak előírva) elektro – és targoncák beszerzése, immateriális javakba
való beruházások (szabadalmak, termék márkák és szolgáltatások, franchise-ok, ökocímkék,
licenszek,

szoftverek),

N1,

N2,

N3

kategóriából

való

szállítók,

minőségirányítási/környezeti/élelmiszerbiztonsági és egészségügyi és munkavédelmi rendszer
tanúsítása, weboldal létrehozása, specifikus létesítmények/berendezések megvásárlása, olyan
rendszereké, amelyek megújúló energiaforrásokat használnak, fűtés és légkondicionáló
berendezések,

tanfolyamokon/képzéseken

való

részvétel

képzés/szakmai

képesítés/szakosodás végett; tanácsadás ( maximum 2% a támogatható összeg értékéből)
A vissza nem térítendő támogatás értéke: Maximum 250.000 lej/projekt
Finanszírozási arány: 90%
A program becsült elindítási periódusa: 2017 II. Negyedév
2. A KIS – ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZEKTORON BELÜL A NŐK KÖRÉBEN
A

VÁLLALKOZÓI

SZELLEM

FEJLESZTÉSÉRE

SZOLGÁLÓ

TÖBBÉVES

NEMZETI PROGRAM
Támogatásra jogosult kérelmezők: mikro vállalkozások, engedélyezett természetes
személyek (PFA), olyan egyéni vállalkozások, amelyeknek minimum 6 hónapos
tevékenységük van és legalább egyik a társultak közül nő legyen és a társaság részvényeinek
minimum 50%-át birtokolja (mikro vállalkozások esetében) vagy a PFA/egyéni vállalkozás
képviselője nő legyen

Támogatásra jogosult tevékenységek: regionális és nemzetközi konferenciákon való
ingyenes részvétel, workshop-ok/műhelygyakorlatok a kérelmezők részére; a regionális és
nemzetközi konferenciák lezajlási időtartamára szállítás és szállás, workshop-ok a
kérelmezők, speaker-ek, szervezők részére, az Európai Bizottság női vállalkozói szellemmel
kapcsolatos eseményein való részvétel esetében szállítás és szállás; prospektusok, reklám és
bemutató anyagok szerkesztése/sokszorosítása, terembérlések, protokoll.
A kérelmezők részvételéért legalább az egyiken a következő események közül, finanszírozás
lesz nyújtva:
 8 regionális konferencia ( minimum 400 résztvevő); 8 workshop (160 résztvevő); 4
nemzetközi konferencia ( 28 résztvevő)
A vissza nem térítendő támogatás értéke: Maximum 2. 500 lej/projekt
Finanszírozási arány: 100%
A program becsült elindítási periódusa: 2017 II. Negyedév

3. MIKROIPAROSÍTÁSI TÖBBÉVES NEMZETI PROGRAM
Támogatásra jogosult kérelmezők: olyan mikro – kis – és középvállalkozások, amelyek a
létesítéstől számítva legalább 2 évesek és minimum 2 alkalmazottat alkalmaznak
meghatározatlan időtartammal és teljes munkaidőben
Támogatásra jogosult tevékenységek: technológiai berendezések, gépek, felszerelések és
munkaberendezések (amelyek az állóeszközök osztályozására vonatkozó Katalógusban a 2.1
és 2.2 alcsoportokban vannak előírva); N1, N2, N3 kategóriából való szállítók; immateriális
javakba való beruházások (szabadalmak, termék márkák és szolgáltatások, franchise-ok,
ökocímkék, lícenszek, szoftverek); PC típusú – IT berendezések, számítógépek (központi
egység, szerver, képernyő, nyomtató/másoló/multifunkcionális, hordozható rendszerek,
lícenszek); munkaterek, termelési csarnokok/terek, kereskedelemre és szolgáltatások
nyújtására alkalmas helyiségek - épületek, termelési csarnokok, szolgáltatások nyújtására,
termelésre és kereskedelmi tevekénységekre berendezett helyiségek beszerzése; weboldal
létrehozása (maximum 10.000 lej), specifikus létesítmények/berendezések megvásárlása,
olyan rendszereké, amelyek megújúló energiaforrásokat használnak, fűtés és légkondicionáló
berendezések, vállalkozói készségfejlesztő képzések/tréningek (maximum 4500 lej) ;
tanácsadás
A vissza nem térítendő támogatás értéke: Maximum 450.000 lej/projekt
Finanszírozási arány: 90%
A program becsült elindítási periódusa: 2017 II. Negyedév

4. A KIS – ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK – TIMM 2017 VÁSÁRÁNAK
MEGSZERVEZÉSÉRE IRÁNYULÓ PROGRAM
Támogatásra jogosult kérelmezők: kis – és középvállalkozások, PFA-k, egyéni
vállalkozások, családi vállalkozások,
Támogatásra jogosult tevékenységek: egy kiállítás megszervezése, amely egyidejű
szakaszokra van strukturálva és célozva: olyan intézményeknek és gazdasági
ügynököknek, amelyek kis – és középvállalkozások számára kedvezményeket, termékeket és
tanácsadási szolgáltatásokat biztosítanak/nyújtanak; romániai kis – és középvállalkozások
által létrehozott termékek és szolgáltatások népszerűsítése/előmozdítása; kezdő vállalkozások
támogatása az üzleti életben; IT, találmányok és tudományos kreativitás előmozdítása; a
vállalkozói ismeretek oktatásanak előmozdítása; romániai kis – és középvállalkozások
részére, olyan termékek és szolgáltatások előmozdítása, amelyek más állami vagy magán jogi
személyek által lettek megvalósítva; konferenciák, szemináriumok, kerekasztal –
beszélgetések, workshop-ok és előadások szervezése és az induló és fejlődő
vállalkozásokra vonatkozó tájékoztató anyagok terjesztése
Támogatást/finanszírozást

fognak

nyújtani

egy

az

OTIMMC/A

–

kis

és

középvállalkozások részére projektek és programok végrehajtása végett műkodő ügynökség
által szervezett Kis – és Középvállalkozások 8 Vásárának egyikén való részvételéért.
A vissza nem térítendő támogatás értéke: Maximum 2.000 lej/projekt
Finanszírozási arány: 100%
A program becsült elindítási periódusa: 2017 II Negyedév
5. AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ FINANSZÍROZÁSSAL A ROMÁN
GAZDASÁGI

SZOLGÁLTATÓK

NEMZETKÖZIVÉ

TÉTELÉT

CÉLZÓ

TÁMOGATÁSI PROGRAM
Támogatásra jogosult kérelmezők: romániai kis – és középvállalkozások
Támogatásra jogosult tevékenységek: külföldön szervezett nemzetközi kiállításokon való
részvétel , saját standdal; külföldön szervezett gazdasági küldetéseken való részvétel; egy
cég/társaság

vizuális

identitásának

a

létrehozása

(védjegy,

logó,

szlogen);

egy

mobilalkalmazás/weboldal létrehozása román nyelven és legalább egy nemzetközi nyelven a
kérelmező tevékenységének és hirdetett termékeinek a bemutatása végett; az országban
és/vagy külföldön előkészítő kurzusokon/tanfolyamokon való részvétel az új piacokon való
termékek/szolgáltatások promóciós technikáinak területén belül; piac felmérés/dokumentáció

és egyéb, a nemzetközivé válást célzó promóciós és támogatási tevékenységek
A vissza nem térítendő támogatás értéke: maximum 50.000 lej/projekt
Finanszírozási arány: 90%
A program becsült elindítási periódusa: 2017 I Félév
6. START – UP NATION/NEMZET ROMÁNIA
Támogatásra jogosult kérelmezők: olyan kis – és középvállalkozások, amelyek a program
révén lettek létrehozva és, amelyek munkakönyvvel és teljes munkaidőben alkalmaznak
minimum 2 alkalmazottat
Támogatásra jogosult tevékenységek: technológiai berendezések, gépek, felszerelések és
munkaberendezések, készülékek és mérési, ellenőrzési, szabályozási berendezések, (amelyek
az állóeszközök osztályozására vonatkozó Katalógusban a 2.1 és 2.2 alcsoportokban vannak
előírva); ); N1, N2, N3 kategóriából való szállítók; immateriális javakba való beruházások
(szabadalmak, termék márkák és szolgáltatások, franchise-ok, ökocímkék, lícenszek,
szoftverek); PC típusú – IT berendezések, számítógépek (központi egység, szerver, képernyő,
nyomtató/másoló/multifunkcionális,

hordozható

rendszerek,

lícenszek);

munkaterek,

termelési csarnokok/terek, kereskedelemre és szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiségek épületek, termelési csarnokok, szolgáltatások nyújtására, termelésre és kereskedelmi
tevekénységekre berendezett helyiségek beszerzése; a következő alcsoportokban előírt javak:
3.1. Bútorzat, 3.2. Irodai berendezések és 3.3. Emberi és anyagi értékekre vonatkozó védelmi
rendszerek;

weboldal

létesítmények/berendezések

létrehozása
megvásárlása,

energiaforrásokat használnak;

(maximum
olyan

10.000

rendszereké,

lej);

specifikus

amelyek

megújúló

fűtés és légkondicionáló berendezések; vállalkozói

készségfejlesztő képzések/tréningek (maximum 4500 lej) ; tanácsadás (maximum 8.0000 lej
ÁFA nélkül)
A vissza nem térítendő támogatás értéke: maximum 200.000 lej/projekt
Finanszírozási arány: 100%
A program becsült elindítási periódusa: 2017 május 1

7. ÁLLAMI TÁMOGATÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSA VÉGETT A 937/2016 SZ.
HATÁROZAT, AMELYNEK CÉLJA A KIS – ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
BEFEKTETÉSEINEK STIMULÁLÁSA
Támogatásra jogosult kérelmezők: mikro - , kis – és középvállalkozások vidéki és városi
környezetből
Támogatásra jogosult tevékenységek: építkezések azon tevékenység végrehajtására,
amelyért a támogatás kérelmezve volt; technológiai berendezések, gépek, felszerelések és
munkaberendezések, készülékek és mérési, ellenőrzési, szabályozási berendezések, (amelyek
az állóeszközök/tőkejavak osztályozására és normális működési időtartamaira vonatkozó
Katalógusban a 2.1 és 2.2 alcsoportokban vannak előírva); leírható immateriális javak
(szabadalmak, licenszek, know-how, szellemi tulajdonjogok, stb.)
A vissza nem térítendő támogatás értéke: maximum 5.000.000 lej/projekt (a beruházás
értéke minimum 4.500.000 lej kell legyen)
Finanszírozási arány: 25% - 70% a kérelmező kiterjedésétől és régiótól függően
A program becsült elindítási periódusa: 2017 I-II Negyedév

8.

ÁLLAMI

TÁMOGATÁS

OLYAN

BEFEKTETÉSEK

SERKENTÉSÉRE,

AMELYEKNEK JELENTŐS HATÁSA VAN A GAZDASÁGRA NÉZVE (807/2014-ES
KORMÁNYHATÁROZAT)
Támogatásra jogosult kérelmezők: újonnan létrehozott kis – közép – és nagyvállalkozások
vidéki és városi környezetből
Támogatásra jogosult tevékenységek: épületek építése a gazdasági tevékenységek kifejtése
végett, illetve az építkezések megvalósításához kapcsolódó költségek (maximum 1.650
lej/mp); a kezdeti beruházáshoz kapcsolódó építkezések bére; műszaki berendezések, gépek
és új berendezések beszerzése/vásárlása; a kezdeti beruházáshoz kapcsolódó leírható
eszközök beszerzése/vásárlása (szabadalmak, licenszek, know-how, szellemi tulajdonjogok)
Nem támogatott: építkezések beszerzése, korszerűsítése és rehabilitációja; bútorzat és ipari
bútorzat, dekorációs tárgyak, nyilvántartásba vett szállítóeszközök beszerzése, elektronikus
számítógépek, amelyek nem részei a technológiai fluxusnak, irodai berendezések, szerszám
készletek, szekrények/szerszámos kocsik/targoncák, stb.
A vissza nem térítendő támogatás értéke: 7,5 millió euró – 37, 5 millió euró (a beruházás
értéke minimum 44.000.000 lej kell legyen)
Finanszírozási arány: 10% - 50% régiótól függően
A program becsült elindítási periódusa: 2017 III. Negyedév

