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PREAMBUL


- La 02.11.2010 am încheiat contract de finanţare în cadrul
Programului de consiliere a întreprinderilor, pentru plasarea
subvenţiilor nerambursabile oferite în cadrul serviciului de
consiliere pentru întreprinderi.
- Am derulat programul în consorţiu împreună cu Fundaţia
de Dezvoltarea Întreprinderilor din Judeţul Hajdu-Bihar şi
Asociaţia Judeţeană pentru Industrie Szolnok.

- Conform contractului ne-am angajat să plasăm în Regiunea
Câmpiei de Nord subvenţii pentru dezvoltare în valoare de
415 milioane forinţi, după cum urmează:
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Plasament în funcţie de partener
Partener în consorţiu

Subvenţia de plasat

Fundaţia pentru Stimularea
Investiţiilor PRIMOM

166 000 000 Ft

Fundaţia pentru Stimularea
Investiţiilor în Judeţul HajdúBihar

207 000 000 Ft

Asociaţia Judeţeană pentru
Dezvoltare Industrială Szolnok

42 000 000 Ft

TOTAL:

415 000 000 Ft

Termenul limită pentru realizarea efectivă a proiectului
31.10.2014.
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OBIECTIVUL PROIECTULUI
Asigurarea posibilităţii de subvenţionare
a serviciilor oferite de către consilieri
acreditaţi pentru întreprinderile mici şi
mijlocii care au sediul pe teritoriul UE, au
filială pe teritoriul Ungariei şi îşi
desfăşoară activitatea în Regiunea
Câmpiei de Nord.
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Cine are dreptul să devină aplicant?
Conform Ordinului 800/2008/CE anexa 1, pot aplica
microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii (în cele ce
urmează IMM), după cum urmează:
 Societăţi economice (cod statistic 113, 114, 115, 131, 138,
211, 212)
 Cooperative (cod statistic: 125)
 Întreprinderi particulare (cod statistic: 231)
 Întreprinzători particulari (cod statistic: 213)
 Organizaţii non-profit (cod statistic: 57)
În cazul entităţilor afiliate se va verifica calificarea de IMM pe
bata datelor cumulate!
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Activităţile care pot fi subvenţionate






Se poate aplica pentru servicii de consiliere
motivate profesional şi realizabile din punct de
vedere fizic şi financiar, servicii pe care aplicantul
le obţine de la consilier acreditat
Proiectul
se
orientează
către
dezvoltarea
întreprinderilor,
rezolvarea
problemelor
şi
asistenţă oferită pentru tratarea aşa numitelor
situaţii critice.
Lista consilierilor acreditaţi poate fi descărcată de
pe pagina web www.tanacsadoakkreditacio.hu
(Agenţia Naţională de dezvoltare (NFÜ)).
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Activităţile care pot fi subvenţionate
Se poate beneficia de activitatea de consiliere doar în mod
exclusiv în următoarele domenii de activitate:
1. STRATEGIA ÎNTREPRINDERII
2. DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIEI
3. APARIŢIE ONLINE, E-COMMERCE
4. TEHNOLOGIE, DEZVOLTAREA PRODUSELOR
5. MARKETING
6. ACHIZIŢII PUBLICE
7. FINANŢE – FISCALITATE - CONTABILITATE
8. ŢELURI ORIZONTALE
9. FORŢĂ DE MUNCĂ, SIGURANŢA MUNCII
10. ADMINISTRARE
11. DREPT
12. TRADUCERI DE SPECIALITATE
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Câteva condiţii obligatorii
Trebuie să corespundă condiţiilor de formă şi mandatare
stipulate în fişa proiectului  CONTROL
 Subvenţia se poate acorda în exclusivitate pentru o activitate
de consiliere care oferă societăţii date rezolvări
individuale, şi este prestată în scris.
 Activitatea de consiliere se va certifica cu documente
justificative coerente (Nu se admite consiliere verbală, proces
verbal, minută!)


Activitatea de consiliere nu poate fi una continuă, nici una
care revine periodic şi nu poate fi legată nici de cheltuielile
de funcţionare (de ex: activitate de consiliere permanentă,
contabilitate, etc.)

8

Mărimea subvenţiei
o Intensitatea maximă permisă a subvenţiei este 50%
o Mărimea Subvenţiei:
Minimum: 100 000 forinţi - Maximum: 8 000 000 forinţi
o Pentru o întreprindere începătoare (care încă nu şi-a încheiat
primul exerciţiu financiar) maximum 1 000 000 forinţi

o Mărimea cofinanţări: partea din cheltuieli care rămâne
după decontarea cheltuielilor acceptate ca subvenţionabile.
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Procedura aplicării 1.





Înregistrare pe pagina web www.valltanacsadas.hu (perioadă de
prescripţie 3 luni)
Încheierea contractului de mandatare cu consilierul acreditat
Trimiterea documentaţiei program Organismului intermediar de
plată atât pe cale electronică cât şi în formă de hârtie (POŞTĂ)









Fişa de date a proiectului + Declaraţie privind condiţiile aplicării
Declaraţie fiscală + Declaraţie privind cofinanţarea
Contractul de mandatare încheiat cu consilierul acreditat (în original)
Specimen de semnătură (în original)
În cazul în care este relevant, avizele pentru funcţionare (în original)

Completare lipsuri (15 zile)  întrebări de clarificat (1 zi)
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Procedura aplicării 2.
Încheierea contractului de finanţare cu Organismul final de plată
(10+10 zile)

Prestarea serviciului de consiliere (6 luni) atât
profesional cât şi financiar

Înaintarea documentaţiei de finalizare a proiectului atât pe cale
electronică cât şi sub formă de hârtie (în termen de 30 zile de la
data realizării financiare)

Raport de încheiere (Raport final) + cerere de finanţare

Certificat de execuţie

Întreaga documentaţie scrisă a activităţii de consiliere

Contul bancar al consilierului cu prevedere cu clauză şi
autentificare

Certificarea realizării financiare (de ex.: extras de cont bancar)

Certificarea scutirii de plata datoriilor publice


11

Procedura aplicării 3.








Controlul de conţinut şi formă a raportului final 
În caz de necesitate, completare lipsuri (15 zile)
Evaluarea documentaţiei de consiliere din punct de
vedere profesional şi al conţinutului
În caz de necesitate, consiliere personală dacă nu a dus
la rezultat clar cercetarea documentaţiei de consiliere
Decizia Organismului intermediar de plată privind
viramentul subvenţiei






Virarea sumei totale subvenţionate
Refuz (în cazul în care este refuzată Raportul final)
Virarea unei mărimi reduse a subvenţiei

Atribuirea subvenţiei, închiderea proiectului
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Locul înaintării proiectelor
În Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg,
solicitarea de finanţare a putut fi înaintată
Fundaţia pentru Stimularea Investiţiilor
PRIMOM.

Începând cu 03.04.2013. a fost sistată primirea
proiectelor din cauza epuizării cadrului financiar
alocat, din această cauză nu există posibilitatea
primirii unor noi cereri de subvenţionare!
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VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIA
ACORDATĂ!
www.valltanacsadas.hu

