
A fost lansat programul START UP ROMANIA pentru solicitantii interni

cat si pentru Diaspora

Start up Romania pentru solicitantii interni

Pot primi pana la 100.000 de lei daca creaza 1 loc de munca ,cu

contract pe perioada nedeterminata, program 8 ore, mentinerea pentru

o peroada de 2 ani de la data platii rambursarii

Pot primi pana la 200.000 de lei daca creaza 2 locuri de munca ,cu

contract pe perioada nedeterminata, program 8 ore, mentinerea pentru

o perioada de 2 ani de la data platii rambursarii

Societatea sa fie infiintata dupa 01.01.2020

Proiecte neelegibile:

-daca administratorul societatii, care a facut parte din societati

care au primit in trecut bani pe programul START UP este exclus de la

finantare sau si-au instrainat firmele

-daca administratorul a facut parte din alte societati care au primit

subventii COVID la masurile 1 si 2

Depunctari avem in urmatoarele situatii:

-avem un cod CAEN cu cu o pondere mai mica de 1% in lista

-daca achizitiile din proiect in mijloace fixe este sub 60%

-daca nu prevedem panori solare in valoare mai mare de 5% din

valoarea proiectului

-daca am fost actionari in alte SRL sau SRL-D

Cheltuieli obligatorii:

-achizitii de utilaje/echipamentre specifice activitatii

-achizitii spatii productie dar este nevoie de depus si o expertiza a

unui expert evaluator ANEVAR

-achizitie voucher digital in valoare minima de 25.000 de lei

(calculatoare, softuri, site-uri , magazine-on-line etc) obligatoriu

Deoarece la acest program , solicitantul va face achizitiile din

surse proprii, inclusiv pentru cofinantarea proprie, exista in

program o lista cu bancile care acorda credite



-pentru cursurile de antreprenoriat si de digitalizare vor fi

prevazuti bani in program

-pentru servicii de informare si publiciate vor fi prevazuti bani in

program

-pentru consultanta vor fi prevazuti bani in program

Pentru DIASPORA obligatoriu domiciliul in strainatate cel putin 12

luni inaintea depunerii dosarului

Cine doreste sa isi depuna proiectul, are nevoie de urmatorele

documente :

-certificatul constatator scos de la Registrul Comertului on line

-copie CI administrator

-oferte de pret pentru toate achizitiile din proiect

-semnatura dvs electronica

NOTA

Se vor lansa in curand:

Programul comert/servicii unde se dau 300.000 de lei nerambursabili

Programul microindustrializare unde se dau 100.000 de euro

nerambursabili

Tel 0744384321- Balici Mihai


