Pentru mai multe informaţii consultaţi

Cine poate solicita ajutor?

pagina de internet a Programului

Întreprinderea—orice formă de organizare a
unei activităţi economice și autorizată potrivit

Operaţional Sectorial Dezvoltarea

Investește în OAMENI

Resurselor Umane www.fseromania.ro

legilor în vigoare să facă acte și fapte de
comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii
de concurenţă, precum: societăţi comerciale,
societăţi cooperative.

Cum se poate solicita ajutor?
Solicitările

de

finanţare

se

vor

CNDIPT—OIPOSDRU
Strada Spiru Haret, nr. 10—12
Sector 1, cod 010176, București, România
Tel. +4-021-3111162
Tel. +4-021-3121161
Fax +4-021-3125498
E-mail: cndiptoiposdru@tvet.ro
Website: www.tvet.ro

depune

electronic, prin portalul ActionWeb, accesibil la
www.fseromania.ro.
Evaluarea cererilor se va face după principiul
”primul venit, primul servit”, până la epuizarea

Filiale regionale
Nord Est

Telefon/Fax:0232 217 979

Sud Est

Telefon/Fax:0239 621 077

Sud Muntenia

Telefon/Fax:0245 620 026
Telefon/Fax:0242 333 134

Sud Vest Oltenia Telefon/Fax:0252 314 413
Vest

Telefon/Fax:0256 246 026

Nord Vest

Telefon/Fax:0264 594 410

Centru

Telefon/Fax:0258 810 992

până la utilizarea integrală a fondurilor alocate

Telefon/Fax:0268 511 057

schemelor de ajutor, dar nu mai târziu de data
de 31/03/2010, ora 16.00

Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional și Tehnic—
Organism Intermediar POS DRU

Bani pentru formare
profesională

fondurilor alocate.

Solicitările de ajutor de stat se pot transmite

Ministerul Educaţiei, Cercetării și Inovării

Bucureşti Ilfov

Telefon/Fax:021 312 2024

AJUTORUL DE STAT PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ
În cadrul schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică denumită „Bani pentru formare profesională”, se finanţează
liniile:
nr. 75 „Programe de mentorat pentru tinerii angajaŃi” – finanŃată din cadrul DMI 2.1, prin care se acordă ajutor pentru acoperirea costurilor
programelor de asistare a tinerilor angajaŃi în vederea adaptării la cerinŃele specifice primului loc de muncă;
nr. 76 „Calificarea/recalificarea angajaŃilor proprii” – finanŃată din cadrul DMI 2.3, prin care se acordă ajutor pentru acoperirea costurilor cu formarea
profesională (calificare/recalificare) a angajaŃilor proprii

Pentru ce se acordă?
▪ Cheltuieli salariale cu formatorii;
▪ Cheltuieli salariale cu participanţii la
formare (salariul aferent orelor în care
persoanele respective participă efectiv la
formare, după deducerea eventualelor
ore lucrate);
▪ Cheltuieli de deplasare ale formatorilor
și participanţilor la formare, inclusiv
cheltuielile de cazare;
▪ Alte cheltuieli curente, precum cele
pentru materiale și furniture direct legate de proiect;

Cât se acordă?
Ţinând

cont

de

Condiţii pentru acordare

dimensiunea

întreprinderii și de tipul de formare
profesională

finanţată,

intensitatea

ajutorului poate fi de:
Dimensiunea

Formare

Formare

întreprinderii

generală

specifică

Mică

80%

45%

Mijlocie

70%

35%

Mare

60%

25%

▪ Amortizarea instrumentelor și echipamentelor, în măsura în care acestea
sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de
formare în cauză;

Dacă

▪ Cheltuieli indirecte (costuri administrative, chirie, etc.).

nu poate să depășească 80% din

formarea

”lucrătorilor

este

oferită

defavorizaţi”,

valoarea

ajutorului poate crește cu 10% faţă de
procentele de mai sus, dar subvenţia
totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea finanţării solicitate:
Minimum—10.000
euro/
Maximum—2.000.000 euro.
Solicitarea ajutorului de stat înainte
de a se angaja cheltuielile cu
formarea profesională.
Întreprinderile mari trebuie să
dovedească efectul stimulativ al
ajutorului.
Dacă proiectul implică atât
componente de formare generală,
cât și componente de formare
specifică și nu se poate face
distincţie clară între cheltuieli sau
caracterul formării profesionale
(generală sau specifică) nu poate fi
stabilit, se aplică intensităţile
ajutoarelor pentru formare
specifică.

Formarea generală presupune instruirea unui lucrător în scopul efectuării unei anumite activităţi (ex. zugrav), iar formarea specifică
presupune instruirea unui lucrător pentru o acţiune specifică în cadrul activităţii lui (ex. zugrav instruit să folosească un anumit tip de produs.

