PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor
microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

Informari AM POCU privind implementarea proiectelor
în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus
Informari primite prin Helpdesk MySMIS in data de 11.03.2019
„1.In bugetul proiectului, administratorul schemei de ajutor de minimis nu a inclus cheltuieli privind taxele de
infiintare la categoria de cheltuieli directe care intra sub incidenta ajutorului de minimis. Sunt aceste cheltuieli
eligibile din ajutorul de minimis acordat prin subventie? Daca da, care sunt conditiile care trebuie indeplinite
pentru a fi decontate? Trebuie acestea incluse in planul de afaceri aprobat spre finantare?
Răspuns: În cazul în care în bugetul proiectului nu sunt incluse cheltuieli cu taxele de înființare întreprinderi,
atunci acestea nu sunt eligibile.
2.Cheluielile privind obtinerea avizelor necesare functionarii sau desfasurarii activitatii intreprinderiilor nou
create sunt eligibile din ajutorul de minimis? Daca da, la ce categorie de cheltuieli eligibile se pot incadra
acestea?
Răspuns: Lista cheltuielilor eligibile din schema de minimis este detaliată în Corrigendumul nr 1 la Ghidul
Solicitantului Condiții Specifice, în cadrul acestei liste nu sunt prevăzute cheltuielile pentru obținerea avizelor
necesare funcționării.
3.Cheltuielile privind comisioanele bancare aferente desfasurarii activitatii intreprinderii nou create sunt
eligibile? Daca da, la ce categorie de cheltuieli eligibile se pot incadra acestea?
Răspuns: Lista cheltuielilor eligibile din schema de minimis este detaliată în Corrigendum ul nr 1 l Ghidul
Solicitantului Condiții Specifice, în cadrul acestei liste nu sunt prevăzute cheltuielile cu comisioanele bancare
4.In situatia in care se constata ca un plan de afaceri aprobat in competitie include in bugetul afacerii aferent
ajutorului de minimis cheltuieli cu achizitia de marfuri si avand in vedere raspunsul AMPOCU din data de
26.02.2019 prin care se mentioneaza ca stocurile de marfuri nu sunt eligibile, poate fi costul alocat initial
pentru achizitia de marfuri alocat pe o alta linie de buget? Daca da, in aceasta situatie, cand anume se poate
modifica bugetul planului de afaceri, inainte sau dupa semnarea contractului de subventie? Totodata, in
situatia in care costurile alocate cheltuielilor cu stocul de marfuri reprezinta 50% din valoarea ajutorului de
minimis solicitat, este permisa modificarea planului de afaceri prin act aditional, in conditiile in care
obiectivele afacerii, tipurile de activitati desfasurate, serviciile si/sau produsele prevazute nu urmeaza a fi
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modificate?
Răspuns: Cheltuielile neeligibile nu pot fi mutate la alte cheltuieli din planul de afaceri, cheltuielile neeligibile
se scad din valoarea totală a ajutorului de minimis acordat.
5.Conditiile de eligibilitate impuse prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Romania Start Up Plus care se
solicita a fi indeplinite de catre reprezentantul legal al intreprinderii nou create si intreprinderea nou creata
la momentul semnarii contractului de subventie se aplica si pe toata perioada de implementare a planului de
afaceri, inclusiv perioada de sustenabilitate?
Răspuns: Criteriile de eligibilitate impuse prin Ghidul Solicitantului Condiții Specifice România Start Up Plus
pentru persoana care a depus planul de afaceri (acționarul majoritar) sunt evaluate la momentul semnării
contractului de subvenție.
6.In cazul unei afaceri de tip franciza, taxa initiala de franciza este o cheltuiala eligibila? Daca da, la ce categorie
de cheltuieli eligibile se pot incadra acestea?
Răspuns: taxa de franciza nu este cheltuială eligibilă
7.In situatia in care, in planul de afaceri aprobat spre finantare: a. nu au fost identificate toate codurile CAEN
secundare necesare pentru functionarea afacerii conform planului depus in competitie, in momentul infiintarii
afacerii este permisa includerea acestor coduri CAEN? Daca da, cum ar trebui sa fie reflectata aceasta
modificare pentru a fi respectate toate conditiile de eligibilitate a planului de afaceri? Mentionam faptul ca
includerea acestora nu ar modifica obiectul de activitate al afacerii si nici activitatile prevazute. b. au fost
prevazute coduri CAEN secundare care nu au legatura cu activitatea planificata pentru cele 12 luni de
implementare ale afacerii, este permisa neincluderea acestora in actele de infiintare ale afacerii? Mentionam
faptul ca neincluderea acestora nu ar modifica obiectul de activitate al afacerii si nici activitatile prevazute.
Răspuns: În ceea ce privește introducerea de noi coduri CAEN secundare acestea se pot introduce în statutul
întreprinderii cu mențiunea că acestea să nu modifice obiectul de activitate al întreprinderii și activitățile
prevăzute. În ceea ce privește codurile CAEN secundare ce nu au legătură cu obiectul de activitate pentru care
se acordă asjutor de minimis, acestea pot fi incluse sau pot să nu fie incluse în actele constitutive ale
întreprinderii opțiunea fiind exclusiv a antreprenorului.
8.In situatia in care, un beneficiar al ajutorului de minimis a prevazut in planul de afaceri aprobat spre finantare
mai mult de 2 locuri de munca nou create (de exemplu 3, 5 locuri de munca), pentru locurile de munca nou
create, suplimentar fata de cele 2 locuri de munca prevazute ca si conditie de eligibilitate, se mentine obligatia
respectarii ratei orare si a normei stabilita in planul de afaceri pe parcursul celor 12 luni de implementare si 6
luni de sustenabilitate? De exemplu, daca intr-un plan de afaceri selectat spre finantare sunt prevazute in total
3 locuri de munca, din care 1 loc de munca cu o norma de 8h si 2 locuri de munca cu 4h, este permis ca locul
de munca cu norma de 8h sa fie transformat in 2 locuri de munca cu o norma de 4h fiecare, in total fiind create
4 noi locuri de munca cu norma partiala de lucru.
Răspuns: Numărul și caracteristicile locurilor de muncă (număr de ore, perioadă de angajare, nivel salarial)
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prevăzute în planul de afaceri se mențin și pe perioada de sustenabilitate (etapa 3 de implementare) chiar
dacă acestea exced cele 2 locuri de muncă minime din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice
9.In situatia in care, o persoana a carui plan de afaceri a fost selectat spre finantare refuza semnarea
contractului de subventie, in forma propusa de Administratorul schemei de ajutor de minimis, tinand cont de
faptul ca forma de contract propusa prevede clauze suplimentare in vederea responsabilizarii suplimentare a
beneficiarului ajutorului de minimis, solicitand renegocierea contractului de subventie si semnarea
contractului conform modelului orientativ publicat de AMPOCU anexa la ghidul solicitantului, Administratorul
schemei de minimis poate refuza in acest moment sa semneze contractual de subventie cu aceasta persoana?
Răspuns: Modelul de contract de subvenție utilizat este în sarcina exclusivă a administratorului schemei de
minimis, în cazul în care o persoană care a depus un plan de afaceri selectat spre finanțare refuză semnarea
contractului de subvenție – atunci administratorul schemei de minimis poate să semneze un contract de
subvenție cu una din persoanele aflate pe lista de rezerve în conformitate cu metodologia de derulare a
concursului de planuri de afaceri. Administratorul schemei de minimis propune modelul de contract de
subvenție iar decizia de a semna sau de a refuza semnarea contractului de subvenție în forma propusă de
administratorul schemei de minimis aparține potențialului beneficiar de minimis.”
Informari primite prin Helpdesk MySMIS in data de 15.03.2019
„1.Privind cheltuielile cu chiria pentru sediul social/punctul de lucru, in cazul in care valoarea din contractul
de inchiriere depaseste valoarea estimata in Planul de Afaceri aprobat, aceasta cheltuiala poate fi suportata
partial din subventie (in limita prevazuta in Planul de Afaceri aprobat), iar diferenta din veniturile proprii ale
intreprinderii, in baza aceluiasi contract de inchiriere?
Răspuns: Da, cum sunt utilizate sumele obținute din veniturile proprii ale întreprinderi este decizia conducerii
întreprinderii.
2.In situatia in care in Planul de Afaceri au fost prevazute cheltuieli cu inchirierea spatiului pentru sediul
social/punctul de lucru, dar aceste cheltuieli nu vor mai fi efectuate ca urmare a faptului ca a fost posibila
incheierea unui contract de comodat pe spatiul necesar pentru sediul social/punctul de lucru, poate fi
directionata aceasta suma in alta categorie de cheltuieli eligibile? Daca da, cand si cum se realizeaza
directionarea?
Răspuns: Modificările aduse planului de afaceri, inclusiv modificarea bugetului, în sensul mutării anumitor
sume se realizează prin Act adițional la contractul de subvenție.
3.Sumele ramase ca si economii dupa efectuarea cheltuielilor din Planul de afaceri aprobat (spre exemplu:
incheierea unui contract pe o suma mai mica fata de cea prevazuta initial in plan) pot fi realocate printr-un
act aditional la contractul de subventie pe alte categorii de cheltuieli eligibile?
Răspuns: Da
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4.Daca o cheltuiala eligibila nu a fost prevazuta in planul de afaceri initial dar pe parcursul implementarii
planului de afaceri se constata necesitatea introducerii unei linii noi de buget pentru indeplinirea activitatilor
prevazute in plan, este posibil acest lucru printr-un act aditional la contractul de subventie?
Răspuns: Da
5.Avand in vedere ca sumele aferente comisioanelor bancare reprezinta o cheltuiala neeligibila iar beneficiarul
subventiei va efectua plati din contul de subventie, aferente cheltuielilor eligibile inscrise in Planul de Afaceri,
iar banca retine, in mod automat, din acelasi cont (alocat pentru subventie), comisionul bancar aferent fiecarei
operatiuni bancare, cum anume se poate proceda in acest caz? Beneficiarul final va alimenta contul subventiei
cu sumele aferente comisioanelor bancare, astfel incat sa nu fie afectata valoarea totala a subventiei, iar
administratorul schemei de ajutor de minimis va aproba la plata doar sumele aferente cheltuielii eligibile,
respingand de la decontare valoarea comisioanelor bancare, ca fiind cheltuiala neeligibila?
Răspuns: Varianta propusă de dumneavoastră este corectă
6.Avand in vedere urmatoarele: i. Un plan de afaceri a fost aprobat la finantare cu valoare de finantare de
40.000 euro (178340 lei), iar inainte de semnarea contractului de subventie, se constata ca una sau mai multe
cheltuieli prevazute in cadrul acestuia sunt neeligibile, acest lucru conducand la o diminuare a valorii de
finantare; ii. Pe cale de consecinta, valoarea ce va fi inscrisa in contractul de subventie va fi valoarea diminuata
(suma cheltuielilor eligibile); iii. In cadrul planului de afaceri aprobat, solicitantul si-a asumat obtinerea de
venituri de min 30% din transa I de finantare, pentru obtinerea transei II, precizand valoarea concreta a acestor
venituri asumate; iv. Diminuarea valorii contractului de finantare conduce la diminuarea valorii transei I, la
care s-ar aplica procentul de 30% reprezentand total venituri obtinute in primele 12 luni de functionare. Avand
in vedere cele expuse anterior, valoarea totala a veniturilor obtinute pana cel tarziu in luna 12 de functionare
asumata de solicitant prin planul de finantare, se diminueaza, prin aplicarea procentului de 30% la noua
valoare diminuata a Transei I de finantare?
Răspuns: În vederea acordării tranșei II de subvenție vor fi avute în vedere veniturile obținute în procent de
minim 30% din valoarea acordată a tranșei I de subvenție
7.Avand in vedere ca taxele de infiintare intreprindere start-up (achitate la ORC inainte de semnarea
contractului de subventie) sunt eligibile in cazul in care acestea au fost prevazute in planul de afaceri, va rugam
sa precizati daca si onorariile notariale/avocatiale, suportate de catre beneficiarii finali pentru intocmirea
actelor de infiintare firma, achitate inainte de semnarea contractului de subventie, sunt cheltuieli eligibile si
daca pot fi decontate din subventie ulterior semnarii contractului de finantare in cazul in care acestea au fost
prevazute in planul de afaceri?
Răspuns: Cheltuielile efectuate anterior semnării contractului de subvenție, altele decât taxele de înființare,
nu sunt eligibile.
8.La categoria cu salariile personalului nou angajat, subcategoria 1.2 onorarii/venituri ssimilate salariilor
pentru expertii propria/cooptati, pot fi incluse ca si cheltuiala eligibila posibile bonusuri/prime la salar?
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Răspuns: Politica salarială a întreprinderilor este la latitudinea administratorilor întreprinderilor. Plafoanele
impuse beneficiarilor de proiecte POCU nu sunt aplicabile întreprinderilor sprijinite prin schema de minimis.
9.In situatia in care, dintr-o eroare materiala, intr-un Plan de Afaceri au fost incadrate costuri la o categorie
de buget eligibila dar acestea necesitau a fi incadrate la o alta categorie de buget si aceasta tot eligibila, este
posibila indreptarea acerstei erori materiale si corelarea costului cu categoria corecta de buget? De exemplu:
costuri incadrate la categoria 11.Amortizare de active aferente functionarii intreprinderilor pot fi incadrate
corespunzator la categoria 4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile),
obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusive materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investitii necesare functionarii intreprinderilor?) Daca aceasta corelare este posibila, cand anume se va opera,
inainte sau dupa semnarea contractului de subventie?
Răspuns: Da este posibilă mutarea sumelor încadrate eronat prin act adițional la contractul de subvenție.”
Informari primite prin Helpdesk MySMIS in data de 20.03.2019
„1.Tinand cont de faptul ca salariul minim pe economie in anul 2018 a fost 1900 de lei, iar in 2019 este 2080
de lei, astfel incat a crescut de la data intocmirii Planului de Afaceri, este posibila cresterea salariului
angajatilor daca exista economii la alte categorii de cheltuieli eligibile prevazute in Planul de Afaceri?
Raspuns: Da
2.Daca politica salariala a intreprinderii are in vedere oferirea de bonusuri /prime la salar catre angajati, in
masura in care sunt inregistrate economii pe unele linii de cheltuieli eligibile este considerata o cheltuiala
eligibila din ajutorul de minimis alocarea acestor economii pentru bonusuri/prime la salar pentru angajatii
intreprinderii nou infiintate?
Răspuns: Da
3.In situatia in care in Planul de Afaceri au fost prevazute venituri mai mari decat 30% din transa 1 a ajutorului
de minimis (de exemplu: a fost asumat procentul de 65% venituri realizate din prima transa de maxim 75%),
realizate in primele 12 luni de activitate, iar intreprinderea nou infiintata nu reuseste sa realizeze acest procent
de 65%, dar realizeaza totusi cei 30% obligatorii, i se va putea acorda transa a 2-a de 25%?
Răspuns: În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, tranșa a doua de subvenție
se acordă beneficiarului ajutorului de minimis după ce acesta demonstrează obținerea de venituri de minim
30% din prima tranșă de subvenție. Cu toate acestea vă atragem atenția asupra faptului ca prin Metodologia
de derulare a concursului de planuri de afaceri să nu fi fost menționate prevederi mai restrictive, în acest caz
se aplică prevederile impuse prin Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri.
4.In procesul de achizitionare a mijloacelor fixe (echipamente) prevazute in Planul de Afaceri, in situatia in
care antreprenorul identifica o varianta mai avantajoasa din punct de vedere al costului de achizitie, de
5

exemplu achizitia direct de la un producator dintr-o tara membra UE, dar singura varianta de plata acceptata
de catre acesta este cu plata in numerar la achizitionarea echipamentelor, este posibila efectuarea de plati in
numerar din contul de subventie? In cazul in care antreprenorul crediteaza aceasta suma din bani proprii,
acesta isi poate recupera ulterior suma platita din ajutorul de minimis? Cum se poate realiza acest lucru?
Răspuns: Nu se acceptă plăți în numerar în ceea ce privește utilizarea sumelor de minimis.
5.In cazul in care obiectul de activitate al unei intreprinderi nou infiintate consta in servicii de inchiriere
apartamente in regim hotelier, avand CAEN: ,,Inchirierea sau subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
subinchiriate’’ , respectiv ,,Alte servicii de cazare’’, iar spatiile aferente punctelor de lucru unde se desfasoara
serviciile nu sunt in proprietarea firmei/reprezentantului legal al firmei ci sunt puse la dispozitia intreprinderii
prin Contract de comodat (acestea fiind bunuri proprii/ proprietate a sotului/sotiei sau proprietate a altor
asociati din cadrul intreprinderii), va rugam sa clarificati daca sunt eligibile cheltuielile cu amenajarea
spatiilor/punctelor de lucru (in speta, apartamentele care vor fi inchiriate), si anume: a) cheltuieli cu
achizitionarea si instalarea unei centrale termice pe gaz, b) cheltuieli cu achizitionare si montare parchet, c)
cheltuieli cu achizitionare si montare chiuveta bucatarie si baie, d) cheltuieli cu achizitionare si montare
echipament -plita bucatarie, e) cheltuieli cu achizitionare si montare aparat aer conditionat f) cheltuieli cu
achizitionare si montare accesorii de tipul: candelabre, covoare, baterii dus?
Răspuns: În ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor cu amenajarea spațiilor destinate afacerilor sprijinite vă
rugăm să consultați lista de întrebări și răspunsuri publicată pe pagina web a Ministerului Fondurilor
Europene. În ceea ce privește componenta legată de proprietatea asupra imobilelor în care se vor derula
activitățile economice ale beneficiarului de ajutor de minimis vă atragem atenția asupra faptului că acesta, în
conformitate cu prevederile modelului de contract de subvenție (anexă la Ghidul Solicitantului Condiții
Specifice) ce prevede faptul că beneficiarul ajutorului de minimis are ca obligatie menținerea destinației
bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a
proiectului aferent contractului de finanțare cu ID ..............
6. Avand in vedere urmatoarele: I. Un Plan de Afaceri aprobat spre finantare cu suma de 178.340 lei, care va
oferi servicii de inchiriere teren de tenis, are prevazuta ca investitie principala a afacerii - amenajarea unui
teren de tenis, valoare totala alocata conform bugetului planului de afaceri fiind de 83.009 lei (linia din buget
continand doar suma totala, nedetaliata pe etape/dotari); II. Conform ofertei financiare anexata planului de
afaceri, costurile cu amenajarea terenului sunt compuse din mai multe etape, suprafata terenului de joc si a
imprejmuirii terenului de tenis fiind incadrate la categoria Constructii, iar nocturna, stalpii de tenis cu fileu si
container vestiar la categoria Dotari; In aceasta situatie este posibil ca intreprinderea sa sustina din fonduri
proprii imprejmuirea terenului si a autorizatiei de constructii (cheltuiala neeligibila din ajutorul de minimis),
iar din suma de subventie sa se deconteze numai achizitionarea materialelor/echipamentelor/dotarilor pentru
efectuarea amenajarii suprafetei de joc (de ex: zgura, nocturna, stalpi de tenis, container vestiar)?
Răspuns: Da
7. In situatia in care in Planul de Afaceri au fost prevazute cheltuieli cu “Nocturna” pentru un teren de tenis,
insa, fara a se detalia care sunt etapele care trebuie parcurse pentru dotarea unui teren cu Nocturna, in aceste
conditii, intreprinderea poate sustine din fonduri proprii constructia Nocturnei, iar din subventie sa se
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deconteze numai achizitionarea echipamentului de nocturna (lampi led) si amplasarea/instalarea acestuia pe
stalpii de nocturna?
Răspuns: da
Informari primite prin Helpdesk MySMIS in data de 01.04.2019
„1. In cadrul categoriei “Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte
de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii
necesare functionarii intreprinderilor” pot fi incluse si cheltuieli de protocol? In cazul in care in bugetul unui
Plan de afaceri aprobat spre finantare exista inclusa linia de cheltuieli “Cheltuieli de protocol” este aceasta
cheltuiala eligibila?
Răspuns: In primul rand nu intelegem din ce sunt compuse aceste cheltuieli cu protocolul, dar in cazul in care
o cheltuiala nu este prevazuta in lista de cheltuieli eligibile conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice,
atunci aceasta cheltuială nu este eligibilă.
2. Conditia ca beneficiarul ajutorului de minimis sa respecte obligatia de menținere a destinației bunurilor
achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent
contractului de finanțare cu ID 104331 se refera la obligativitatea de mentinere a intreprinderii in conditii de
functionare/active? Ulterior perioadei de 18 luni (12 luni aferente functionarii intreprinderii si 6 luni aferente
perioadei de sustenabilitate) exista obligativitatea pentru firmele nou infiintate sprijinite prin ajutorul de
minimis de a ramane active si functiona o anumita perioada de timp?
Răspuns: În conformitate cu Contractul de subvenție condiții minime, anexă la GSCS – beneficiaurl ajutorului
de minimis are obligația de a menține destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată
de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID ..............
3. In conditiile in care intr-un Plan de afaceri aprobat spre finantare exista urmatoarea situatie: in plan este
prevazuta organizarea unui showroom pentru clienti, insa in bugetul aferent planului de afaceri nu sunt insa
prevazute in mod specific cheltuieli pentru “amenajare showroom”. In bugetul planului, la categoria
“Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii
prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare functionarii
intreprinderilor” a fost inclusa linia de cheltuieli cu denumirea “Cheltuieli cu achizitia marfii (birouri, mese,
receptii, corpuri depozitare, scaune, fotolii si canapele, panouri fonoabsorbante, materiale decorative)”.
Exista posibilitatea de a folosi sumele de la linia “Cheltuieli cu achizitia marfii (birouri, mese, receptii, corpuri
depozitare, scaune, fotolii si canapele, panouri fonoabsorbante, materiale decorative)” in vederea
achizitionarii de mobilier pentru amenajarea showroom-ului, mobilierul achizitionat in acest caz urmand a fi
inregistrat ca si imobilizare corporala, mobilier showroom?
Răspuns: După cum a fost menționat și în lista de întrebări și răspunsuri aferentă înâlnirii din data de 12
februarie a.c cheltuielile cu achiziționarea de marfă nu sunt eligibile. Sumele aferente cheltuielilor neeligibile
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nu se transferă către alte linii de cheltuieli.
4. In situatia in care intreprinderea nou infiintata obtine venituri din inchirierea de bunuri recreationale si
echipament sportiv, respectiv ATV-uri, va rugam sa ne comunicati punctul dumneavoastra de vedere referitor
la eligibilitatea cheltuielilor cu combustibilul necesar functionarii ATV-urilor, precum si cheltuielilor cu
asigurarea ATV-urilor, prevazute in bugetul planului de afaceri.
Răspuns: În situația descrisă de dumneavoastră considerăm că cheltuiala cu combustibilul necesar functionarii
ATV-urilor este eligibila la categoria cheltuieli cu materiale consumabile, în ceea ce privește taxele de asigurare
a ATV-urile considerăm că acestea nu se regăsesc pe lista cheltuielilor eligibile.
5. In cadul unui Plan de afaceri avand ca obiect Servicii de ghid turistic, au fost prevazute, la Cap. de cheltuieli
eligibile: ,,Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar,
materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investitii necesare
functionarii intreprinderilor'' :
- cheltuiala cu achizitia de servicii transport (cheltuiala directa de subcontractare a unui mijloc de transport
cu sofer, ocazional, necesar deplasarii grupului de turisti la locatia turistica);
- cheltuiala cu achizitia ocazionala de bilete/tichete de acces in muzee (cheltuiala directa necesara accesului
in muzee a grupurilor de turisti, bilete/tichete care vor fi vandute turistilor in cadrul pachetului de servicii
ale ghidului turistic);
- achizitii de servicii de alimentatie publica (cheltuiala directa, constand in degustari de vinuri organizate de
cramele viticole unde se va realiza serviciul de turism viticol organizat de ghidul turistic,
va rugam sa confirmati eligibilitatea acestor trei tipuri de cheltuieli si sa clarificati daca ele au fost incadrate
corespunzator in capitolul de buget.
Răspuns: Considerăm că aceste cheltuieli nu se regasesc pe lista de cheltuieli eligibile conform Ghidului
Solicitantului Condiții Specifice
6. In cadul unui Plan de afaceri avand ca obiect Servicii de ghid turistic, au fost prevazute cheltuieli pentru
participarea la targ de turism, constand in taxa de participare si taxa de stand. Va rugam sa clarificati daca
aceste cheltuieli sunt eligibile.
Răspuns: Considerăm că aceste cheltuieli nu se regasesc pe lista cheltuielilor eligibile conform GSCS
7. Daca in cadul unui Plan de afaceri la categoria de cheltuieli “Alte cheltuieli aferente functionarii
intreprinderilor” au fost incadrate cheltuieli cu asigurare bunuri si apartamente, sunt aceste cheltuieli eligibile
din ajutorul de minimis?
Răspuns: Consideram ca aceste cheltuieli nu se regasesc pe lista cheltuielilor eligibile conform GSCS.
8. Taxele de inscriere ca membru la o camera de comert, intra in una din cele 15 categorii de cheltuieli eligibile
detaliate în Corrigendum-ul nr 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice?
Răspuns: Consideram ca aceste cheltuieli nu se regăsesc pe lista cheltuielilor eligibile conform GSCS.”
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