MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU IMM

2011
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE
PENTRU SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL ACORDAT DIN FONDUL EUROPEAN
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI DE LA BUGETUL DE STAT

Cod apel de proiecte:
Denumirea programului
operaţional:
Obiective:
Beneficiari eligibili1:
Condiţii specifice de participare:

Tipuri de proiecte:

Durata implementării şi finalizării
proiectelor:

POS CCE-A1-DM 1.1.-Op. 1.1.2
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
- Axa Prioritară 1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient
- Domeniul major de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru
competiţia pe piaţă în special al IMM-urilor
- Operaţiunea 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale.
 Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv.
 Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor.
 Microîntreprinderi
 Întreprinderile mici;
 Întreprinderile mijlocii;
 Societăţile cooperative.
Fiecare solicitant poate depune un singur proiect în cadrul aceluiaşi apel de proiecte.
 Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;
 Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001
(produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001,
EMAS sau echivalente, sau sistemului de management integrat calitate/mediu, sau
de acreditare a laboratoarelor
 Etichetarea ecologică;
 Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.
Maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanţare

1

Beneficiarii trebuie să fie IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
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Cheltuieli eligibile

Buget apel de proiecte:
Valoarea sprijinului financiar
nerambursabil acordat:
Intensitatea maximă a sprijinului
financiar nerambursabil acordat:

Înscrierea on- line a proiectelor

Depunerea proiectelor:

Reguli specifice de selecţie în
vederea finanţării:

Alte precizări:

Linkuri utile:
Cadru legislativ european
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3

1.Cheltuieli pentru înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea2 laboratoarelor de
încercări şi etalonări
2.Cheltuieli pentru dotarea laboratoarelor de încercări sau etalonări
3.Cheltuieli aferente implementării şi/sau certificării3 sistemului de management al
calităţii ISO 9001, a sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau
echivalente, a sistemului de management integrat calitate/mediu sau a SR EN ISO/
CEI 17025:2005 Cerinţe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si
etalonări
4.Cheltuieli aferente etichetării ecologice
5.Cheltuieli aferente certificării produselor, proceselor şi/sau a serviciilor destinate
întreprinderilor, ca activităţi integrate proceselor productive
85,5 milioane lei.
Maximum – 840.000 lei
Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul
costurilor eligibile este de:
- 70 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi şi
întreprinderile mici,
- 60 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile mijlocii.
1. Apelul 3 de proiecte se lansează pe data de 28.11.2011 şi va rămâne deschis până
pe data de 28.02.2012 ora 16,00
2. Înscrierea on-line a proiectelor se va deschide pe data de 15.12.2011 ora 9,00 în
cadrul secţiunii speciale deschisă pe site-ul web al OI IMM
http://poscce.mimmcma.ro
3. Aplicaţia de înregistrare on-line va rămâne deschisă şi se vor putea înscrie proiecte
individuale până la data de 28.02.2012 ora 16,00
1. Termenul de depunere: depunerea proiectelor se face după înregistrarea on-line în
termenul de valabilitate a Apelului 3 de proiecte, respectiv până la data de
28.02.2012. Proiectele nedepuse în acest interval vor fi considerate respinse.
2. Locul de depunere: proiectele se pot depune la sediul Organismului Intermediar
pentru POS CCE din Str. Ernest Juvara, nr. 3-7, sector 6 Bucureşti (luni–joi între
orele 9.00–16.00 şi vineri 9.00–14.00 ) sau la sediul oricărui Oficiu Teritorial pentru
IMM şi Cooperaţie (OTIMMC), în intervalul precizat la pct.1.
3. În cazul utilizării serviciilor de poştă/curierat, va fi luată în consideraţie data şi ora
predării proiectului către cărăuş, înscrisă în documentul de expediţie şi care trebuie să
se încadreze în intervalul precizat la pct.1
În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte între 0 şi 100 puncte.
Proiectele care au obţinut sub 50 de puncte şi/sau 0 puncte la oricare dintre
criterii nu vor fi finanţate. Sunt finanţate proiectele care depăşesc pragul minim
de calitate, în ordinea punctajelor obţinute, până la concurenţa sumei alocate
pentru apelul de proiect.
Dacă valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioadă
de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare pe care o solicită,
depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 de euro pentru firmele care activează în
sectorul transporturilor) echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de sprijin
financiar nerambursabil, nici chiar pentru acea fracţie care nu depăşeşte acest plafon
(pentru consultanţă şi instruire).
www.minind.ro
http://poscce.mimmcma.ro/
http://amposcce.minind.ro/
 Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 care reglementează prevederile
generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul

Nu se acordă finanţare pentru reacreditări.
Nu se acordă finanţare pentru recertificări.
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Cadrul legislativ national








Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi completările
ulterioare;
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.1080/2006
privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar
aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene;
Regulamentul Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor
detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului nr.
1605/2002;
Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere în
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 şi a Regulamentului
Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul
European pentru Dezvoltare Regională, cu modificările şi completărilr
ulterioare;
Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea dispoziţiilor
articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului de minimis
Regulament (CE) nr.1177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 - privind
noile praguri de achiziţii
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007-2013 reprezintă
documentul strategic naţional prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie
ale Instrumentelor Structurale şi face legătura între priorităţile naţionale de
dezvoltare stabilite în PND 2007-2013 şi priorităţile la nivel european
cuprinse în Orientările Strategice privind Coeziunea pentru 2007-2013;
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
adoptat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472 din 12 iulie 2007;
H.G. nr. 759 din 11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu
modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
362 din 20 noiembrie 2009 cu modificările şi completările ulterioare ;
Ordinul nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă,
Ordinul nr. 2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin OMFP 2548/2009
Ordinul nr. 2370/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin OMFP 2548/200
O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea, şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora.
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1669/27 mai 2008 pentru
aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul
operaţiunilor 1.1.2. „Sprijin pentru implementarea standardelor
internaţionale” şi 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi
internaţionalizare" – Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Investiţii
productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în
special a IMM, în cadrul Axei Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ
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şi ecoeficient” din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea
competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013".
 Ordinul Ministrului Economiei şi Finantelor nr.1862/13 iunie 2008 cu
modificarile şi completările ulterioare privind aprobarea schemei de ajutor
de minimis ”Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale şi
pentru creşterea competitivităţii IMM prin accesul pe noi pieţe şi
internaţionalizare", aferentă operaţiunilor b) "Sprijin pentru
implementarea standardelor internaţionale" şi c) “Sprijin pentru accesul
IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare”, Domeniului major de intervenţie 1.1
„Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a
întreprinderilor, în special a IMM”, Axa Prioritară 1 “Un sistem de producţie
inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial
“Creşterea Competitivităţii Economice”; ( a se vedea modificările făcute
prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1191/12 iunie 2009),
Orice modificare a cadrului legislativ naţional sau european cu incidenţă asupra
acestui apel, va fi preluată din oficiu şi adăugată la precizările prezentului Ghid.
OI IMM va publica pe web site-ul său, în mod vizibil, orice modificare
survenită.

ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU IMM
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