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Despre noi
Suntem un grup de ﬁrme de consultanță, REI FINANCE ADVISORS și REI INTERNATIONAL CONSULTING,
specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții, atât pe fonduri europene
nerambursabile, cât și prin scheme de ajutor de stat.
Cu o experiență de peste 10 ani în acest domeniu, specialiștii noștri se adaptează ușor cerințelor pieței, cunoscând foarte
bine mecanismele fondurilor nerambursabile, și identiﬁcă oportunitățile pentru obținerea de ﬁnanțări din surse interne și
externe.
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Peste 800 proiecte finanțate – rată de succes de 99%
REI Grup este format din două companii - REI Finance Advisors și REI International.
Avem deja peste 800 de proiecte finanțate, peste 300 de proiecte implementate
și o rată de succes de 99%.
Toți consultanții noștri-circa 50 in cele 8 birouri regionale sunt gata să îi ajute pe
beneficiarii noștri în etapele de scriere si implementare proiecte.

01

Peste 10 ani de experiență
Consultanță fonduri europene și ajutoare de stat

Servicii
Expertize contabile
Asistenţa tehnică

Studii de fezabilitate

Planuri de afaceri
Cereri de ﬁnanţare
Dosare cerere de plată

Echipa
noastră

Intocmire dosare de
achiziţii şi licitaţii

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de
ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în
economie

• Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat - până la data de
31 decembrie 2023
• Beneficiari eligibili - întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în
activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică,
înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
• Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5
milioane lei (valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor
neeligibile – valoare T.V.A)

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de
ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în
economie

Principalele criterii de eligibilitate ale întreprinderilor:
1. pentru întreprinderile în activitate
• au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
• au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
2. pentru întreprinderile nou-înfiinţate
• au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
• nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior depunerii proiectului o altă întreprindere

înregistrată conform Legii nr. 31/1990 care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare
Intensitatea ajutorului de stat:
• 35% - Ilfov si Vest
• 10% - Bucuresti
• 50% - restul tarii

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea
regională prin crearea de locuri de muncă

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat - până la data de 31
decembrie 2023
Beneficiari eligibili - întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate,
atât IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform
Legii societăţilor nr. 31/1990
Cheltuieli eligibile = costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani
consecutivi ca urmare a creării a minim 100 de locruri de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea
regională prin crearea de locuri de muncă

Ajutorul de stat se alocă sub formă de sume nerambursabile în limita intensității maxime și a nivelului
maxim al ajutorului de stat astfel:

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea
regională prin crearea de locuri de muncă

Principalele criterii de eligibilitate ale investițiilor
• să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei
noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de
dezvoltare București-Ilfov;
• să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
• să fie viabile şi să determine eficiența economică a întreprinderii, conform
planului de afaceri;

• imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiei trebuie să fie noi;

Ordonanța de urgență 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri
de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a
fost afectată în contextul pandemiei COVID

Beneficiari eligibili

• Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912,
7990;
• structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități
conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;

• structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621,
5629, 5630;
Grant nerambursabil
20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată
din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN HoReCa, suferită în anul 2020,
comparativ cu anul 2019;

Programul Operațional Competitivitate Prioritatea de investiții 2b Dezvoltarea produselor și serviciilor Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea
contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică Acțiunea
2.2.2 – Digitalizarea IMM-urilor

Beneficiari eligibili

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii IMM-uri care au desfășurat activitate pentru cel puțin
un an fiscal integral, au înregistrat profit din exploatare în anul anterior depunerii proiectului și nu au
obținut venituri din activitatea desfășurată aferentă următoarelor coduri CAEN autorizate: 2611,
2612, 2620, 2630, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 7211, 7219;
Grant nerambursabil
Între 30.000 și 100.000 euro și finanțare de 90% din valoarea eligibilă a proiectului;
Cheltuieli eligibile
Achiziția de echipamente IT, dezvoltare/adaptare aplicații software, licențe software, realizare
website, servicii de găzduire, comerț electronic, servicii de consultanță;
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CONTACT
BUCURESTI– HQ
Adresa: Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 6, Ap. 2, Sector 1
Telefon: 0723.591.448 – Dan Bold
E-mail: dan.bold@fonduri-europene.tel
BRASOV
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 23, Bl. C7, Ap. 11
Telefon: 0738.758.277 – Florentina Parosu
E-mail: florentina.parosu@reigrup.ro
CONSTANTA
Adresa: Bld. Mamaia, Cladirea Milenium Business Center, Nr.
135-137, Etaj 5, Camera 510
Telefon: 0722.427.436 – Catalin Stanca
E-mail: catalin.stanca@reigrup.ro
CRAIOVA
Adresa: Bld. Gheorghe Chitu, Nr. 49
Telefon: 0722.355.541 – Adrian Preda
E-mail: adrian.preda@reigrup.ro
ARAD
Adresa: Bld. Dragalina, Nr. 2
Telefon: 0742.907.624 – Gina Adriana Matiasciuc
E-mail: ginaadriana.matiasciuc@reigrup.ro
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BAIA MARE
Adresa: Str. Progresului, Nr. 35A
Telefon: 0744.553.183 – Cristian Trifan
E-mail: cristian.trifan@reigrup.ro
BACAU
Adresa: Str. 9 Mai, Nr. 35D
Telefon: 0770.572.300 – Bogdan Dragut
E-mail: bogdan.dragut@reigrup.ro
CLUJ
Telefon: 0760.730.808 – Larisa Iancu
E-mail: larisa.iancu@reigrup.ro
ORADEA
Adresa: Str. Cuza Voda, Nr. 15, Ap. 2
Telefon: 0770.598.823 – Cosmina Abrudan
E-mail: cosmina.abrudan@reigrup.ro
TIMISOARA
Adresa: Bld. 3 august 1919, Nr. 9
Telefon: 0744.866.705 – Barbu Mihaela
E-mail: barbu.mihaela@reigrup.ro

