
INAFACERI.RO – Este partenerul tau de incredere ! 

 

In parteneriat cu: 

 

 

InAfaceri.ro nu este doar o firmă de consultanță, este cel mai mare Centru de 

Afaceri online din Romania. Împreună cu partenerii noștri, lideri de piață în 

domeniile financiare și legale, vă punem la dispoziție servicii profesionale 

complete de elaborare și depunere a proiectelor. 

 

Acțiunea 4.1.1 

Investiții în activități productive 

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - Axa Prioritara 4 

Până la 1.000.000 € (cofinanțare de la 5%) 
Înainte de prezentarea ofertei dorim să vă aducem la cunoștință câteva aspecte esențiale 

care sunt necesare în procesul de elaborare și influențează complexitatea proiectelor 

pentru Noua Măsură 3, mai precis Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive:  

1. Planul de Afaceri este de fapt un studiu de fezabilitate, care implica multe aspecte de acoperit, 

de la studiul zonei, impactul pe care îl vă avea proiectul asupra zonei, demograficul zonei, 

procese tehnologice detaliate ale proiectului 

2. Proiecțiile financiare sunt de natura complexă, cu previzionări de cash flow, intrări și ieșiri. 

3. De asemenea vă trebui făcut un studiu ce implica impactul asupra mediului înconjurător cu 

indici și valori care determina gradul de atenuare a schimbărilor climatice. 

4. Asigurăm asistenta la implementarea proiectului care presupune ghid de bune practici și 

întocmire dosar pentru tranșele de decont ale proiectului. 

5. Se renunta la principiul primul venit -primul servit 

 

 

Așadar ținând cont de aspectele enumerate mai sus va prezentam oferta noastra: 

 

 



INAFACERI.RO – Este partenerul tau de incredere ! 

Pentru proiecte cu valoare intre 50.000 – 1.000.000 €  

…  se percepe 6000 RON la semnarea contractului se consultanță pentru 

întocmire și depunere proiect.  

…  5-7% comision de succes, platibil dupa aprobarea proiectului.  

…  Asiguram implementarea proiectului si asistenta pe toata durata derularii. 

 

Mentiuni*:  
 
Consultanţă  
Cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 
10% din valoarea eligibilă a proiectului 
 
Principalele criterii care trebuiesc îndeplinite pentru realizarea puctajului  
 

Scăderea Cifrei de Afaceri la 2020 față de 2019 

Contributia proiectului la obiectivele de mediu 

Grantul va fi limitat la maximum de 5x Cifra de Afaceri aferenta anului 2019  

 
 

Vă invităm cu drag o discuție preliminară la: 
 

 
 
 

Email: finantari@inafaceri.ro 

Web: inafaceri.ro/finantari 

Tel: 0741262060 
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