GHID PENTRU
MICROGRANTURI
Ai bifat toate criteriile din etapa de selecție a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
și ai fost acceptat în program? Perfect! Hai să îți spunem care sunt pașii următori.
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Bine de știut
Pentru a beneﬁcia de microgrant
este suﬁcient să declari contul tău
deschis la Banca Transilvania.

Dacă ești client BT:
asigură-te că ai activat BT24/NEO,
serviciul nostru de Internet Banking,
pentru a putea derula tranzacțiile
online

Dacă nu ești client BT:
dacă ai o ﬁrmă sau un PFA și ești
asociat unic, îți poți deschide 100%
online contul curent la BT și
beneﬁciezi automat de Internet &
Mobile banking, prin NEO.
poți deschide contul și într-o unitate
Banca Transilvania. Ca totul să meargă
mai repede, fă-ți o programare online
înainte

Ce trebuie să știi înainte să
folosești banii?
Poți folosi banii din grant în
maximum 90 de zile din
momentul încasării ajutorului
ﬁnanciar. Suma nefolosită în
acest termen trebuie
returnată către Minister.
Tot în acest termen de 90 de
zile va trebui să încarci în
aplicația IMM Recover un
raport de progres privind
cheltuielile efectuate
împreună cu documentele
justiﬁcative care au stat la
baza efectuării cheltuielilor.
Adică va trebui să detaliezi
într-un tabel sumele folosite
(cu tot cu facturi, OP-uri și
copie după documente).
Vei putea face plăți doar prin
ordine de plată. Deci nu poți
să ridici cash și nici să faci
plăți cu cardul.

Ce fel de plăți poți face din banii din grant?
Poți face orice cheltuieli ce țin de desfășurarea activității curente/
operaționale ale afacerii tale, adică:
cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum
şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale
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 şi/sau cheltuieli
privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau
contract de concesiune aferente terenurilor agricole
cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii
curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă
cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de
inventar de natura mijloacelor ﬁxe necesare reluării activităţii
curente/operaţionale
cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi
tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale
cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele
locale

Cheltuielile efectuate din microgranturi trebuie să ﬁe în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN
pentru care s-a solicitat ﬁnanţare. Veriﬁcarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MADR
în parteneriat cu APIA pe un eşantion de 1%, în scopul validării justiﬁcării sumei forfetare. Beneﬁciarii de
microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea
microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine
recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Orice plată faci, pentru achiziții sau cheltuieli nepermise, va determina pierderea ajutorului primit în
cadrul Programului și recuperarea sumelor primite în cadrul acestui Program.
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Ce îți recomandăm noi, ca să ﬁi sigur
că folosești banii așa cum trebuie:
În momentul în care primești banii, încearcă să-ți faci un sumar al cheltuielilor pe care le vei avea în următoarele 3 luni
La orice plată pe care vrei să o faci, consultă de două ori lista cheltuielilor eligibile și de trei ori lista cheltuielilor nepermise din program
Veriﬁcă periodic soldul rămas din valoarea grantului, astfel încât să știi ce plăți mai poți face din cont
Dacă ﬁrma ta este înregistrată la ANAF ca plătitoare de TVA, ar ﬁ bine ca în momentul în care începi să folosești banii din subcontul de grant, să
virezi în acest cont contravaloarea TVA-ului. Astfel, la ﬁnalul celor 90 de zile de utilizare a grantului, nu o să mai ai emoții că nu ai folosit corect
fondurile primite

Important
Dacă ﬁrma ta nu este plătitoare de TVA, sumarul plăților înregistrate în raportul de progres trebuie să
reprezinte 100% din suma grantului primit
În cazul în care ﬁrma ta este plătitoare de TVA, la sfârșitul celor 90 de zile, raportul de progres trebuie
să însumeze plăți către furnizori de care să includă și valoarea TVA, cu excepția plăților aferente
bugetului de stat, taxe și impozite locale care sunt considerate în totalitate cheltuieli eligibile
Dacă nu acoperi TVA-ul din grant sau faci cheltuieli neeligibile, Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri va cere restituirea ajutorului primit
Firma ta trebuie să ﬁe activă cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant

Suntem aici să te susținem.
Te poți baza pe sprijinul nostru ori de câte ori e necesar, astfel încât experiența
ta în program și aplicarea la unul dintre granturi să ﬁe cât mai ușoară. Succes!

