Informare privind etapele necesare pregatirii si redepunerii
documentatiei de finantare in vederea accesarii de fonduri structurale
europene

Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul
Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" va lansa in luna martie
2Oll,un alt apel de proiecte in cadrul POS CCE 2007-2013, Axaprioritata I "IJn sistem
de productie inovativ si eco-eficienf', Domeniul Major de Interventie 1.1 "Investitii
productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor", Operatiunea a)
"Sprijin pentru consolidarea si modemizareaseclodui productiv prin investitii tangibile
si intangibile" adresata Intreprinderilor Mari.
Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 97.500.000 lei.

In urma evaluarii tehnico financiare a proiectului depus la Autoritatea de
Management in luna mai 2010, proiectul SC Biofarm SA a fost declarat ADMIS, pe o
lista de rezewa, obtinand un punctaj de 70 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte
pentru zona Bucuresti. Punctajul minim pentru aprobarea proiectului a fost de 60 puncte
iar suma totalaalocata de 450 milioane, in prima etapa fiind admise un numar de 45 de
firme. Astfel, in conformitate cu ghidul solicitantului, proiectul a respectat toate cerintele
de eligibilitate si putea fi finantabil, in conditiile in care bugetul alocat acestui apel de
proiecte era suficient pentru finantarea tuturor proiectelor cu punctaje peste pragul de
finantare.
In acest an, proiectelor care vor intruni un numar minim de 60 de puncte li se va
aplica un coeficient (mai mic comparativ cu anul precedent), in functie de localizarea
regionala, astfel:

tr

Lr05 (fata de 1.1 in 2010) pentru Regiunea Centru, Regiunea Nord Vest, Regiunea Vest,
Regiunea Sud Est;
1,L( fata del.2. in 2010) pentru RegiuneaNord Est, Regiunea Sud Muntenia, Regiunea
Sud Vest Oltenia;

tr

Ca si anul trecut pentru Bucuresti, coeficientul aplicat va
considerat a fi un oras bine dezvoltat.

fi

0, deoarece este

SC Biofarm SA va reevalua documentatia de finantare la criteriile/subcriteriile la
care aobtinut punctaj minim si o va redepune in cadrul noului apel de proiecte. Valoarea
totala a investitiei pentru proiectul ce va fi depus de SC BIOFARM SA in cadrul apelului
de proiecte 20l leste de 9.388.570 Euro. [n acest sens a fost incheiat un act aditional la
contractul de consultanta incheiat cu firma SC CCT SRL. Suma solicitata de consultant
pentru colectarea informatiilog actualizarea si imbunatatirea Studiului de Fezabilitate si a

Cererii de finantare pebazapunctajelor obtinute la evaluarea proiectului in cadrul apelului

de proiecte 2010, coordonarea activitatilor necesare redepunerii proiectului, asistenta la
redepunere si la realizarea dosarului de finantare, este de 2.200 Euro.

