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TOP TECH
Furnizorul tău 
de tehnologie IT

Pentru DIGITALIZARE



350 milioane EUR
pentru Digitalizarea IMM-urilor

Program de finanțare prin fonduri europene 

nerambursabile în valoare de 

ÎMPREUNĂ 
DEZVOLTĂM 
ROMÂNIA



Care este perioada de depunere previzionată?
Aprilie – Mai 2022

TOP TECH, furnizorul tău de tehnologie IT

Programul Național de Digitalizare a IMM-urilor 2022

Cine sunt beneficiarii?
Microîntreprinderi, Întreprinderi Mici și Întreprinderi Mijlocii
Înființate în mediul urban și rural, inclusiv București-Ilfov care NU își 
desfășoară activitatea în sectorul TIC (nu are ca activități autorizate 2611, 2612,
2620, 2630, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 7211, 7219.)

Care este cadrul legal?
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Pilonul III (Act de operaționalizare inițial: Hotărârea Guvernului României nr. 
677/august 2020)



TOP TECH, furnizorul tău de tehnologie IT

Programul Național de Digitalizare a IMM-urilor 2022

Ce finanțare se poate accesa?
Între 30.000 – 100.000 EUR / proiect digitalizare

Care este contribuția minimă proprie necesară?
Minim 10%

Care este durata implementării?
Maximum 9 luni, începând cu data semnării Contractului de Finanțare

Care este sustenabilitatea / monitorizarea?
3 ani, începând cu anul următor plății ajutorului de minimis



PRODUSE ȘI SOLUȚII 

FINANȚABILE ȘI 

DISPONIBILE

în portofoliul TOP TECH și 

al colaboratorilor săi

ÎMPREUNĂ 
DEZVOLTĂM 
ROMÂNIA



TOP TECH, furnizorul tău de tehnologie IT

Produse și soluții finanțabile disponibile în portofoliul TOP TECH și al colaboratorilor săi

Achiziționarea de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv
cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punctul
de vedere al implementării aplicației

Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea 
aplicației de proiect

Achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare
implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de
date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente inclusiv
soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process
Automation

Achiziționarea licențelor software pentru server, a licențelor necesare
operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, a licențelor software
antivirus precum și a pachetelor software tip office

Achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, machine learning,
augmented reality, virtual reality

Achiziționarea / realizarea unui website de prezentare a companiei
(maximum 10.000 lei)

Achiziționarea soluției de semnătură electronică



TOP TECH, furnizorul tău de tehnologie IT

Produse și soluții finanțabile disponibile în portofoliul TOP TECH și al colaboratorilor săi

Achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu 
dizabilități

Achiziționarea soluțiilor IT pentru comerțul electronic

Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală financiară
(conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică
(din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația
de finanțare și obiectivele Programului

Cheltuieli de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală

Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor
necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau
managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor
necesare implementării aplicației de proiect și a procedurilor de demarare și
atribuire a contractelor de achiziție pubică) – maximum 10% din valoarea
totală a aplicației de proiect

Achiziționarea de servicii de tip cloud și IoT inclusiv de tehnologii blockchain

Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele
implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța



Verifică chiar acum GRATUIT eligibilitatea ta 

în accesarea fondurilor

EȘTI 
ELIGIBIL?

ACCESEAZĂ chiar TU Programul de Fonduri

Europene Nerambursabile pentru Digitalizarea

IMM-urilor

VERIFICĂ ELIGIBILITATEA

mailto:eufunds@nod.ro?subject=Verificare%20eligibilitate%20PNRR
mailto:marketing@toptech.ro


TOP TECH, furnizorul tău de tehnologie IT

Informații necesare verificării eligibilității în accesarea fondurilor

Cod unic de identificare fiscală

Analiza este realizată cu titlu de informare în baza informațiilor publice
primite prin API de la instituțiile statului si prin comunicate MIPE

în colaborare cu firma de 
consultanta



ESTE BINE SĂ ȘTII FAPTUL CĂ...

TOP TECH, furnizorul tău de tehnologie IT

Cum te poate susține parteneriatul cu TOP TECH?

Serviciile de consultanță pentru elaborarea și depunerea proiectului, 

respectiv pentru implementarea acestuia, SUNT ELIGIBILE și vor fi 

decontate din fondurile nerambursabile, în limita a maximum 10% 

din valoarea eligibilă a proiectului.



TOP TECH 
Portofoliu de 
soluții



TOP TECH, furnizorul tău de tehnologie IT

Soluții Digitalizare

START Digitalizare

PRO Digitalizare

EXPERT Digitalizare

START  PRO EXPERT

Echipamente Business 

Infrastructură Data Center

Securitate Cibernetică

Soluții Networking

Soluții Cloud

Soluții Aplicații Web

Soluții ERP

Soluții CRM

Soluții Intranet

Soluții RPA

Comunicare și Afișare Digitală

Soluții Document Management

Business Inteligence

Realitate Augmentată


