2.1.A. Microîntreprinderi Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară
Criteriu/ Subcriteriu
1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție
1.1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu
Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid)
a. Este cuprins într-una din diviziunile 13-33
b. Este cuprins într-una din diviziunile 55 sau 93 sau în clasa 8690
c. Este cuprins într-una din diviziunile 41-43
d. Este cuprins într-una din diviziunile 36-95 , cu excepţia celor de la punctele b. și c.
1.2. Domeniul strategic, în conformitate cu Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la
ghid
a. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția este identificat la
nivel național prin Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020 (Tabelul A din
Anexa 2)
b. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția este identificat la
nivel național prin Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020 (Tabelul B din Anexa
2), excusiv cele care au fost identificate și în Strategia Națională de Competitivitate
2014-2020
1.3. Caracterul inovativ al investiției propuse (vezi observatiile de mai jos)
a. Prin inovație/ diversificare de produs/serviciu și proces
b. Prin inovație/ diversificare de produs/serviciu
c. Prin inovație/ diversificare de proces
2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și operațională
a solicitantului
2.1. Investiția propusă conduce la creșterea cifrei de afaceri față de nivelul înregistrat în
exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare
a. >=30%
b. 25-29,99%
c. 20-24,99%
d. 15-19,99%
e. 10-14,99%
f. 5-9,99%
g. 1-4,99%
h. Investiția propusă nu conduce la creșterea cifrei de afaceri
2.2. Bugetul proiectului este corect estimat și necesar pentru implementarea investiției
a. Toate costurile de investiție sunt fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/
cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile
b. Costurile de investiție nu sunt fundamentate.
2.3. Fluxul de numerar net cumulat al investiției în perioada de exploatare, în condițiile unei
estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor din operare
a.
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b. prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiţiei
2.4. Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției
și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani
după efectuarea plății finale în cadrul proiectului) cu:
a. >=5
b. 3-4,99
c. 1-2,99
2.5. Solicitantul asigură o cofinanțare la valoarea cheltuielilor eligibile și demonstrează
capacitate de asigura această cofinanțare
a. Cofinanțarea solicitantului la valoarea eligibilă este de cel puțin 20%. Solicitantul
prezintă scrisoare de confort angajantă, extras de cont bancar -cont escrow, dovada
unei linii/contract de credit emisă de bancă/instituţie financiar bancară etc

0
20

20
15
10
10
10

b. Cofinanțarea solicitantului la valoarea eligibilă este de 5-9,99%. Solicitantul prezintă
scrisoare de confort angajantă, extras de cont bancar -cont escrow, dovada unei
linii/contract de credit emisă de bancă/instituţie financiar bancară etc
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c.

Cofinanțarea solicitantului la valoarea eligibilă este de cel mult 4,99%. Solicitantul
prezintă scrisoare de confort angajantă, extras de cont bancar -cont escrow, dovada
unei linii/contract de credit emisă de bancă/instituţie financiar bancară etc
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3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și
nediscriminarea.
3.1. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a
eficienței energetice:
a. Utilizarea surselor regenerabile de energie
b. Retehnologizarea și înlocuirea echipamentelor cu unele mai eficiente energetic
(inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producţie). Optimizarea funcţionării
instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice
c. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Colectarea selectivă și creșterea gradului
de recuperare și reciclare a deșeurilor
3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:
a. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și
operarea de către persoane cu dizabilităţi
b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate
4. Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR, precum și alte
surse de finanțare
4.1. Proiectul este complementar altui proiect/ altor proiecte realizate de către solicitant din
alte surse de finanțare
a. Solicitantul a mai realizat investiții din surse proprii (rezultate din exploatarea
capitalului propriu sau din autofinantare ) în îmobilizări corporale (2111. Terenuri,
2112. Amenajari de terenuri, 212. Constructii, 2131. Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii de lucru), 2132. Aparate si instalatii de masurare, control
si reglare) și Imobilizari corporale în curs (cont 231). Valoarea minimă a investiției a
fost de 3000 Euro
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b. Solicitantul a mai beneficiat de finanțări din fonduri publice în ultimii 3 ani. Valoarea
minimă a investiției a fost de 3000 Euro
5. Concentrarea strategică a investițiilor
a. Proiectul se implementează într-o stațiune turistică, conform HG 852/2008 pentru
aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, care este și
stațiune balneară, climatică sau balneoclimatică, conform OG 109/2000 privind
statiunile balneare, climatice si balneoclimatice
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b. Proiectul se implementează într-o stațiune turistică, conform HG 852/2008 pentru
aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
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c.
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Proiectul se implementează într-un municipiu reședință de județ, exceptând
Municipiul București și Municipiul Tulcea
Total

100
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Observatii
Punctarea fiecarui subcriteriu se face prin selectarea unei optiuni (ex. a., b., c.) si a
punctajului aferent optiunii, cu exceptia subcriteriilor 3.1., 3.2. si 4.1., unde pot fi
selectate una sau mai multe optiuni, dupa cum este cazul, punctajele aferente
cumulandu-se.
Punctajul aferent unui criteriu reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare
subcriteriu aferent.
Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 5 criterii.
În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți beneficiari, departajarea se va
face în funcție de punctajele sau valorile absolute prezentate (în caz de puctaj egal),
obținute la următoarele subcriterii, în ordinea enumerată mai jos, până la
departajarea beneficiarilor: 2.1, 2.3, 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 5.1, 5.2, 3.1, 3.2
Referitor la subcriteriul 1.3. Caracterul inovativ al investiției propuse:
Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau
semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă
nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în
organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea este bazată pe
rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale tehnologiei existente sau pe
utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere.
Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui
serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului
său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în privinţa
specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului incorporat,
uşurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale)
Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O
întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru
piaţă, dar este nou pentru întreprindere.

Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ
îmbunătăţite de producţie sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative
de tehnici, echipamente şi/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare
de producţiei şi distribuţiei, să îmbunătăţească calitatea, să producă sau să distribuie
produse noi sau îmbunătăţite semnificativ.
De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este
prima care a introdus procesul pe piaţă.
(Sursa: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, ediţia a 3a - OSLO
MANUAL, OECD, European Commission, Eurostat, 2005)

