CHELTUIELI PENTRU ÎNCHIRIERI ŞI LEASING, NECESARE DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI
Pentru închirierea de spaţii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA.
Pentru închirierea/leasingul operațional de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA.
În cazul unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing întocmit în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de
viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de închiriere/leasing sunt eligibile pentru finanţare
din POCU proporţional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în care gradul de utilizare
pe lună (nr. zile calendaristice de utilizare/nr. de zile calendaristice din lună) este mai mare sau egal cu 50%,
rata de leasing se va deconta integral. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună este de mai mic decât 50%,
rata de leasing se va deconta proporţional cu gradul de utilizare.
CHELTUIELI DE TIP FEDR
Cheltuielile de tip FEDR pot fi solicitate în cadrul unei cereri de finanțare în corelare cu necesitatea unor astfel
de resurse în raport cu obiectivele stabilite. În acest sens, cheltuielile de tip FEDR reprezintă exclusiv cheltuieli
directe, aferente activităților proiectului. Exemplu de cheltuieli de tip FEDR directe (listele de cheltuieli eligibile
sunt incluse în Ghidul solicitantului Condiții Specifice): echipamente tehnologice pentru activități cu grupul
țintă, adaptare pentru accesul persoanelor cu dizabilități a clădirilor utilizate în activitățile cu grupul țintă,
dotări locații pentru activitățile cu grupul țintă, echipamente destinate experților pentru activitățile cu grupul
țintă (de ex., videoproiector pentru activitatea de formare profesională) etc.
Pentru achiziţia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru:
_ laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;
_ computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
_ videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
_ imprimantă - 3.000 lei inclusiv TVA;
_ multifuncţională - 12.000 lei inclusiv TVA;
_ tabletă - 900 lei inclusiv TVA.
Valorile de mai sus reprezintă valorile maxime care pot fi decontate în proiectele POCU.
Echipamentele ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie justificate din punctul de vedere al caracteristicilor
tehnice și al necesității acestora în vederea îndeplinirii activităților.

