MICROGRANT

(în valoare fixă de 2.000 euro)
1. CINE poate aplica:
a) IMM-uri care la 31.12.2019 nu aveau angajați (verificarea încadrării societății dvs. în „IMM”
conform OUG 130/2020 o vom face printr-o analiză personalizată)
b) Persoane fizice autorizate („PFA”)
c) ONG-uri cu activitate economică (verificarea îndeplinirii condițiilor pentru această categorie
o vom face printr-o analiză personalizată)
d) Cabinet medicale individuale („CMI”) care au fost implicare în transportul, echiparea,
evaluarea, diagnosticarea și tratamentul paciențilot diagnosticați cu COVID-19
2. CE puteți obține: un microgrant în valoare fixă de 2.000 euro
Bugetul total al schemei este de 100 de milioane de euro, ajungând pentru 50.000 de beneficiari.
3. PENTRU CE puteți folosi micrograntul:
Utilizarea micrograntului se poate face pentru următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli privind
stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare
activităţii curente/operaţionale desfăşurate de solicitant; datorii curente şi restante faţă de
furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate; cheltuieli
privind chiria pe bază de contract încheiat; achiziţii de servicii şi reparaţii necesare activităţii
curente de bază, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte
cu activitatea curentă; echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie
pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2; obiecte de inventar, inclusiv
obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii
curente; echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru
reluarea activităţii; plata datoriilor către bugetul statului.
În măsura în care doriți să aplicați pentru acest tip de finanțare, vă rugăm să aveți în
vedere CONDIȚIILE DE ELIBIGIBILITATE pe care trebuie să le îndepliniți și anume:
a) să fi desfășurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic
înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea
activităţii poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
b) să fi obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de
cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia
PFA/ONG/CMI;
c) să menţineți activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea micrograntului.

