
 

 
 

      

 

 

13 septembrie 2019 

 

Stadiul depunerii de cereri de finantare in cadrul P.I.2.1.A Microintreprinderi - apel 2, 

Programul Operational Regional 2014-2020 

 

 

Pana la finalul primelor doua luni de la lansarea apelului (pana la 08 septembrie 2019, ora 23.59), la 

nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in cadrul Prioritatii de investiții 2.1 – Promovarea spiritului 

antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea 

creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – apelul de proiecte MySMIS: 

POR/604/2/1  Microîntreprinderi, s-au inregistrat in MYSMIS 239 cereri de finantare, cu o valoare 

nerambursabila de peste 193 mil lei, din care finantare FEDR de peste 164 mil lei, reprezentand 

aproximativ 315% fata de valoarea alocata regiunii pentru acest apel.  

 

Acest apel este competitiv, cu depunere la termen. Cererile de finanțare depuse în primele 2 luni ale 

apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare 

tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate proiectele care au obținut cel puțin 85 de puncte 

(pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă in 

urma finantarii proiectelor peste 85 de puncte depuse in prima sesiune lunara de depunere vor 

ramane fonduri disponibile, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi 

menținute în competiție cu proiectele depuse din lunile următoare. 

 

Acest mecanism de finantare se aplica pana la acoperirea intregii alocari regionale, cu scaderea 

pragului de calitate de la o luna de depunere la urmatoarea, cu 5 puncte. Astfel, proiectele depuse in 

luna a 3-a de depunere se vor finanta in functie de incadrarea in alocarea regionala: cele care au 

obtinut cel putin 80 puncte se vor contracta direct, restul proiectelor care au obtinut intre 50 si 79 

puncte, vor fi mentinute in competitie cu proiectele depuse in lunile urmatoare. 

 

Finantarea proiectelor se va realiza luand in considerare atat punctajul obtinut, cat si perioada de 

depunere a proiectului. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


