
 START - Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START 

Pondere AFN Cel mult 90% 

Valoare 
maximă AFN 

94.500 lei (Total proiect: 105.000) 

Aport propriu / 
Credit Bancar 

Aport propriu min. 10%   

Obiectivul 
programului 

-stimulare înfiinţării de IMM-uri 
-îmbunătăţirea performanţelor economice 
-acces la finanţare 
-dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 

Vechime firmă Cel mult 2 ani activitate 

Beneficiari -încadrare în categoria microîntreprinderilor 
-capital social integral privat 
-persoane juridice române 
-asociaţii nu au beneficiat de AFN în cadrul programului 
-administratorul – cetăţean român cu studii medii  
-un cod CAEN eligibil în Program 
-nu au datorii către stat şi nu sunt în dificultate 
-beneficiarul a finalizat cel puțin 2 tematici de curs 

Activităţi 
excluse 

-intermedieri financiare şi asigurări 
-jocuri de noroc 
-activităţi juridice 
-tranzacţii imobiliare 
-producţie sau comercializare de armament, muniţii, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional 
-activităţi excluse de normele europene 

Cheltuieli 
eligibile 

-active corporale: echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, 
mijloace de transport marfă, echipamente IT, sisteme de energie regenerabilă, mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie 
-active necorporale: licenţe, brevete, mărci, francize, software pt comert online 
-alte costuri: promovare online (max. 15%), ch. de consultanţă (max. 5%), website (max. 10.000 lei), internet domain, cursuri de 
instruire,  

Cheltuieli 
neeligibile 

-taxe, impozite, avize, comisioane, ambalaj, transport, punere în funcţiune, instruirea personalului pt utilizarea celor achiziţionate 
-rambursarea împrumuturilor existente 

Alte obligaţii -menţinerea investiţiei pe o perioadă de min. 3 ani. 
-activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar 
 

Cereri de plată Max. 2 tranşe, trebuie efectuată în termen de 60 zile de la semnarea contractului 

Punctaj şi 
evaluare 

Punctaj minim: 50 de puncte 
Tip: Ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute 
La punctaje egale – număr de locuri de muncă create prin program, locația proiectului, primul venit primul servit 

Bugetul  Nu este publicat 

Linkuri utile  http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/    
(ghid din 2015) 
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