


PREMISE ŞI ELIGIBILITATE

Credit financiar până
la 200.000 USD 

Buget program
500 milioane USD

Aport propriu de
minim 10%



Durata implementării
maxim 7 ani

Dezvoltarea activităţilor
în unul dintre

sectoarele prioritare

Compania să nu aibă
datorii la buget

PREMISE ŞI ELIGIBILITATE



OBIECTIVE

Facilitarea
accesului la 

finanţare, pentru
10.000 de companii

româneşti anual.

Crearea de noi
locuri de muncă în 
economie în mod 
direct şi indirect 
prin stimularea
producţiei şi a 

exportului

Dezvoltarea
sectoarelor

economice prioritare
pentru exportul

românesc

Creşterea
competivităţii şi
productivităţii 
pentru pieţele

externe

Creşterea
exporturilor şi a 

numărului 
companiilor

implicate în export 

Creşterea
pieţelor

financiar
bancare

Inovare

Educaţie
antreprenorială, 
consultanţă şi

îndrumare gratuită
pentru 10.000 de 

companii româneşti 
anual. 

1 2 3 4

5 6 7 8



CHELTUIELI ELIGIBILE

Echipamente tehnologice, inclusiv
echipamente IT, tehnică de calcul

Spații de lucru, spații de producție și
spații pentru prestări servicii și comerț, 
inclusiv din elemente prefabricate

Autoturisme, autobuze, microbuze,
biciclete, mopede, motociclete,kart, 
ATV, rulote cu sau fără motor

Elevatoare, încărcătoare, remorci și semi 
remorci, platforme, izoterme și frigorifice

Doc plutitor, șalupe maritime,
ambarcațiuni de agrement

Aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule
cu destinație specială

Mobilier, aparatură birotică și sisteme de 
protecție a valorilor umane și materiale

Active necorporale: salarii, utilități, chirii, 
spații de lucru, brevete de invenție, francize, 
etichetare ecologică

Echipamente specifice în scopul obținerii
unei economii de energie, instalații de 
încălzire

Cursuri de antreprenoriat, consultanță



CUM MĂ ÎNSCRIU ÎN PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Înscrierea
online a 

planului de 
afaceri cu 
îndrumare
automată. 

maxim 3 ore

Evaluare
electronică şi

punctaj
acordat
automat

Documentaţia
încarcată în 
aplicaţie fără

depunere
fizică de 
dosare

Minim 60 
puncte pentru

calificare, 
Primul venit -
Primul servit

Îndrumare
către partenerii

de 
implementare

Semnarea
contractului de 

finanţare ăi
implementarea

proiectului



Cifra de afaceri în 
2017 şi 2018

GRILA DE PUNCTAJ

În funcţie de domeniul de 
activitate / cod CAEN 

30 Producţie Industrii 
creative Servicii Comerţ

Profit 2017 si 2018

Tipuri de Cheltuieli Echipamente şi soft în sumă mai mare 
de 70 % din valoarea planului de afaceri

Produs în România

Aport propriu

25 20 15

10 2017 10 2018

0 Sub 50.000 
USD

Între
50.000 – 100.000 

USD

Peste
100.000 USD10 15

10

puncte puncte puncte puncte

puncte puncte

puncte puncte puncte

puncte

puncte
10

5 Între
10-15%

Între
15-20% Peste 20%10 15

puncte puncte puncte



PARTENERI



CONTACT

Harry-Ilan Laufer
Inițiator&Coordonator Proiect

Fost Ministru pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat

2627 NE 203 Street Aventura, 
Florida US 33180 unit 218

ilan@smartstartusa.net
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