PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Promovarea
spiritului
antreprenorial, in
special prin
facilitarea
exploatarii
economice a
ideilor noi si prin
incurajarea
crearii de noi
intreprinderi,
inclusiv prin
incubatoare de
afaceri

Consolidarea pozitiei
pe piata a IMM-urilor
in domenii
competitive
identificate in
Strategia Nationala
de Competitivitate si
Planurile de
Dezvoltare
Regionala

Societatile comerciale sau
cooperative care se
incadreaza in categoria
microintreprinderilor, infiintate
cel mai tarziu la 1 ianuarie
2014, care au avut cel putin
un angajat cu norma intreaga
in aceasta perioada

Apel de proiecte
pentru
microintreprinder
i

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 20142020, AP2, PI 2.1)

Locul de implementare a
proiectului este situat in
mediul urban, in regiunea de
dezvoltare in care este
depusa cererea de finantare

Activitati eligibile










lucrari de construire/ extindere/
modernizare a spatiilor de productie/
prestare de servicii ale
microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor
generale aferente (alimentare cu apa,
canalizare, alimentare cu gaze naturale,
agent termic, energie electrica, PSI);
achizitionarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalatii de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotica, de
natura mijloacelor fixe;
achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice in scopul obtinerii unei economii
de energie, precum si sisteme care
utilizeaza surseregenerabile/alternative de
energiepentru eficientizarea activitatilor
pentru care a solicitat finantare, in limita a
15% din valoarea eligibila a proiectului;
investitii in active necorporale: brevete,
licente, marci comerciale, programe
informatice, alte drepturi si active similare;
investitii in realizarea de website-uri pentru
prezentarea activitatii si a produselor sau
serviciilor proprii, inclusiv instrumente de
comercializare on-line.

Valoarea
grantului

Valoare
eligibila a
proiectului
trebuie sa fie
cuprinsa intre
25.000 si
200.000 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://regio-adrcentru.ro/2-1-2-2-sprijinirea-crearii-si-extindereacapacitatilor-avansate-de-productie-si-dezvoltarea-serviciilor/

Finantator

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea cresterii
valorii adaugate
generate de
sectorul TIC si a
inovarii in domeniu
prin dezvoltarea
de clustere

Trecerea de la
outsourcing la
dezvoltarea bazata
pe inovare, precum
si colaborarea intre
structurile de tip
cluster din industria
TIC, inclusiv in
cadrul acestora,
pentru asigurarea
unui acces rapid si
facil la
implementarea
rezultatelor
cercetarii/dezvoltarii
in scopul obtinerii de
produse inovatoare

Microintreprinderea,
intreprinderea mica sau
mijlocie centrata pe domeniul
TIC sau microintreprinderea,
intreprinderea mica sau
mijlocie care face parte dintrun cluster centrat pe
domeniul TIC, ce depune o
cerere de finantare singura
sau ca lider al unui consortiu
de IMM-uri care fac parte din
clustere centrate pe domeniul
TIC

Proiectul finantat:

In cazul proiectelor
strategice, sunt eligibile
parteneriate care
incorporeaza IMM-uri care
provin din clustere IT diferite
si care implementeaza
proiectul in mai multe regiuni
de dezvoltare a Romaniei.

Proiectul va cuprinde cel putin una din
urmatoarele activitati:
i. investitii in active corporale si necorporale
necesare dezvoltarii produsului/ serviciului/
aplicatiei TIC
ii. cercetare industriala sau dezvoltare
experimentala
iii. inovare destinate IMM-urilor
iv. inovare de proces si organizationala

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITAT
E 2014-2020, AP
2, Actiunea 2.2.1)

NOU!
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Activitati eligibile

a)

poate avea ca obiect dezvoltarea unor
game de produse/servicii/aplicatii TIC
inovative cu aplicabilitate in restul
economiei romanesti pentru integrarea pe
verticala a solutiilor TIC
si/sau

b)

poate fi un proiect strategic inovativ cu
impact asupra dezvoltarii intregii industrii
de TIC la nivel national sau international.

Valoarea
grantului

Pentru un
proiect
valoarea
finantarii
nerambursabil
e este:
valoarea
maxima
nerambursabil
a 3.240.000
lei;

valoarea
minima
nerambursabil
a 1.000.000
lei.

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Cererile de
finantare se
pot depune
in perioada
1 octombrie
- 23
decembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduriue.ro/poscce/fonduri_structurale/2015/Ghid_privati_2_2
_1_Final.doc

Finantator
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Programul pentru
stimularea
infiintarii si
dezvoltarii
microintreprinder
ilor de catre
intreprinzatorii
debutanti in
afaceri

Stimularea infiintarii
de noi
microintreprinderi,
cresterea
potentialului de
accesare a surselor
de finantare si
dezvoltarea
aptitudinilor
antreprenoriale ale
tinerilor in scopul
implicarii acestora in
structuri economice
private

Persoanele fizice care
infiinteaza pentru prima data
o societate comerciala cu
raspundere limitata si care
anterior datei inmatricularii
societatii in Registrul
Comertului nu au mai detinut
si nu detine calitatea de
actionar sau asociat al unei
intreprinderi constituite in
Spatiul Economic European

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile 
legate de:

NOU!
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INVESTITIILE IN ACTIVE CORPORALE
referitoare la terenuri pentru realizarea de
constructii/amenajare efectuate in cadrul
proiectului, constructii pentru desfasurarea
activitatii pentru care s-a solicitat
finantarea, achizitionarea de spatii
destinate realizarii activitatii pentru care s-a
solicitat finantare, achizitionarea de
mobilier, echipamente tehnologice, masini,
utilaje si instalatii de lucru, aparate si
instalatii de masura, control si reglare,
tehnica de calcul, mijloace de transport
marfa in directa legatura cu activitatile
codului/codurilor CAEN pentru care
acceseaza fonduri in cadrul schemei.



INVESTITIILE IN ACTIVE
NECORPORALE referitoare la: brevete de
inventie, design industrial, marci de
produse si servicii (francize, etichetare
ecologica, etc.); realizare site (maxim
10.000 lei).



ALTE COSTURI DE OPERARE



Comisionul de garantare aferent anului
acordarii garantiei, datorat Fondului
National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N.
(F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor
acordate pentru creditele contractate de
beneficiari in vederea realizarii planurilor
de afaceri acceptate in cadrul Programului,
pentru solicitantii care asigura aportul
propriu din credit

Pentru incadrarea in
program, microintreprinderea
infiintata de intreprinzatorul
debutant trebuie sa fie
societate comerciala cu
raspundere limitata-debutant
(SRL-D)

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Maxim 44.821
lei/beneficiar

Contributie
proprie sau
credit bancar Minim 50%

Inregistrare
a on-line
este
posibila in
perioada
10-24
septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-pentru-stimulareanfiin-355-259-rii-351-i-dezvolt-259-rii-micro-ntreprinderilor-de-c-259-tre-ntreprinz-259-torii-debutan355-i-n-afaceri

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Programul
Transnational
Dunarea

NOU!

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
politicilor publice si a
cooperarii
instutionale,
implementate de un
parteneriat
transnational extins

Solicitanti eligibili

Autoritati locale/ regionale/
nationale;
organisme de drept public;
Grupari Europene de
Cooperare Teritoriala
(GECT);
organizatii internationale si
organisme private, inclusiv
IMM-uri.
Aria eligibila a programului
este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia,
Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).
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Activitati eligibile



Axa prioritara 1 – Inovare si
responsabilitate sociala in Regiunea
Dunarii



Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de
mediu si cultura in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 3 – Conectivitatea in
Regiunea Dunarii



Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunarii

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

15%

Termen
limita

Primul apel
de
propuneri
de proiecte
in cadrul
Programulu
i
Transnation
al
Dunarea va
fi lansat la
Budapesta,
in
perioada 23
-24
septembri
e 2015

Informatii
suplimenta
re

http://dtpevent.eu/relevant-documents

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Obiectivul
programului

Fonduri
nerambursabile
pentru actiuni de
combatere a
hartuirii si a
violentei
impotriva
femeilor

Prevenirea si
combaterea tuturor
formelor de violenta
impotriva copiilor,
tinerilor si femeilor,
precum si impotriva
altor grupuri de risc,
in special grupurile
supuse violentei in
relatiile intime;



protectia victimelor
impotriva acestui tip
de violenta.

Solicitanti eligibili

Autoritati locale si regionale,
scoli, intreprinderi mari,
centre de formare,
administratii ale statului, IMMuri, universitati, asociatii,
organizatii internationale.
Partenerii trebuie sa
reprezinte organizatii din cel
putin trei tari eligibile diferite
(tarile membre UE + Islanda).

NOU!

Schema de
Ajutor de Stat
pentru sprijinirea
investitiilor care
promoveaza
dezvoltarea
regionala prin
crearea de locuri
de munca,
instituita prin HG
332/ 2014

NOU!
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Sprijinirea investitiilor
care promoveaza
dezvoltarea
regionala prin
crearea de locuri de
munca

Intreprinderi din toate
sectoarele economice, cu
exceptia celor din domeniile:
pescuit, acvacultura,
productia primara,
prelucrarea si
comercializarea produselor
agricole, sector siderurgic,
constructii navale, fibre
sintetice, transporturi,
energie, etc.





sesiuni de instruire si cooperare cu
profesionisti adaptate pentru a preveni mai
bine si a raspunde acestor forme de
violenta, inclusiv prin stabilirea de
proceduri formale si informale, precum si
programe de sprijin pentru a aborda aceste
situatii;
dezvoltarea si implementarea de module
si/sau echipamente practice pentru a
instrui si educa copiii, tinerii, barbatii si/sau
femeile pentru a preveni hartuirea sexuala
si/sau violenta sexuala in contextele mai
sus mentionate, pentru a aduce schimbari
de atitudine si comportament, cu atentie la
rolurile genurilor, stereotipuri si
sexualizare, precum si pentru a educa
despre inacceptabilitatea unor astfel de
violente si sensibilizarea cu privire la
drepturile victimelor.

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o
perioada de 2 ani consecutivi, cu locurile de
munca nou create ca urmare a unui proiect de
investitii.
Investitia trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

sa fie considerata investitie initiala, adica
sa vizeze infiintarea unei unitati noi,
extinderea capacitatii unitatii existente,
diversificarea productiei unitatii sau
schimbarea fundamentala a procesului de
productie;

sa conduca la crearea a cel putin 20 de
locuri de munca noi, dintre care minimum 3
destinate lucratorilor defavorizati.

Valoarea
grantului

Suma minima
a unui proiect
este de
75.000 euro.

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Minim 20%

13
octombrie
2015

50% in
regiunile
Centru, Nord
Vest, Nord
Est, Sud Vest,
Sud, Sud-Est

18
septembrie
2015

Bugetul
total alocat
programului
este de
3.000.000
euro.

Variabila

85% in
Regiunea
Bucuresti
65% in
regiunile Vest
si Ilfov

Informatii
suplimenta
re

http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina
=domenii

Guvernul
Romaniei

Activitati eligibile

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_a
ction_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en.htm

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin pregatitor

Acordarea de sprijin
pentru activitati
pregatitoare este
menita sa coaguleze
si sa consolideze
initiativa la nivelul
comunitatilor locale,
tinand seama de
faptul ca, in prezent,
potentialii
beneficiari continua
sa detina informatii si
competente scazute
in ceea ce priveste
elaborarea si
implementarea unor
astfel de initiative, iar
resursele financiare
si materiale
disponibile sunt
limitate.

Parteneriat public-privat cu
personalitate juridica, in baza
O.G. 26 din 2000 cu
modificarile si completarile
ulterioare, format din
reprezentanti ai
intereselor sociale sau
economice din zona, printre
care sa se regaseasca cel
putin o organizatie de
producatori din domeniul
acvaculturii sau o asociatie
de pescari cu cel putin 20 de
pescari profesionisti sau cel
putin 3 unitati de
acvacultura sau procesare in
zona de pescuit si de
acvacultura.

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
PENTRU
PESCUIT SI
AFACERI
MARITIME
2014 – 2020,
Masura 4.1)

APEL NELANSAT
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O persoana juridica,
semnatara a unui Acord de
parteneriat, desemnata sa
reprezentati acel parteneriat
pentru aspectele
administrative si
financiare. Acordul de
parteneriat trebuie sa fie
semnat de reprezentanti ai
intereselor sociale sau
economice din zona, printre
care sa se regaseasca cel
putin o organizatie de
producatori din domeniul
acvaculturii sau o
asociatie de pescari
comerciali cu cel putin 20 de
pescari profesionisti sau cel
putin 3 unitati de acvacultura
sau procesare in zona de
pescuit si de acvacultura.

Activitati eligibile



dezvoltarea parteneriatelor locale si
infiintarea FLAG-urilor;



animare, informarea, constientizarea
comunitatilor locale si promovarea in
teritoriu a oportunitatilor privind dezvoltarea
locala;



instruirea liderilor locali;



promovarea initiativelor locale;



schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile
care au implementat cu succes o strategie
de dezvoltare locala in perioada de
programare 2007-2013;



elaborarea studiilor si analizelor necesare
pregatirii strategiei de dezvoltare locala
plasate sub responsabilitatea comunitatii ;



costuri aferente proiectarii strategiei,
inclusiv costuri de consultanta si costuri
aferente actiunilor legate de consultarea
partilor interesate in scopul pregatirii
strategiei;



elaborarea strategiei de dezvoltare locala;



costurile administrative (de functionare si de
personal) ale unei organizatii care solicita
sprijin pregatitor in cursul etapei de
pregatire.

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarului

NA

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://ampeste.ro/informari/101-draft-ghidul-solicitantului-privind-sprijinul-pregatitor-pu4-fepam.html

Finantator
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice

Sprijinirea investitiilor
de modernizare si
infiintare de drumuri
pentru
accesibilizarea
padurilor

Persoane juridice de drept
privat/alte forme de
organizare, proprietari de
padure si/sau asociatiile
acestora, constituite conform
legislatiei in vigoare

Componenta –
infrastructura de
acces silvica

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Cheltuieli pentru constructia, extinderea si/sau
modernizarea drumurilor forestiere

Maxim
1.500.000
Euro/proiect

0%

Apel
nelansat



restaurarea, conservarea si dotarea
cladirilor / monumentelor din patrimoniul
cultural imobil de interes local de clasa B;

Variabila

Apel
nelansat



restaurarea, conservarea si / sau dotarea
asezamintelor monahale ce au in
componenta monumente istorice de clasa
B si constructia, extinderea si / sau
modernizarea drumurilor de acces ale
asezamintelor monahale de clasa B;

0% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
proiectele
negeneratoare
de profit

Unitati administrativ teritoriale
si/sau asociatii ale acestora,
proprietari de padure,
constituite conform legislatiei
in vigoare

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)

Administratorul fondului
forestier proprietate publica a
statului, constituit conform
legislatiei in vigoare.

Informatii
suplimenta
re

http://www.mapam.ro/docs/dezvoltarerurala/programare-2014-2020/gs/draft/DRAFTGS_sM4.3.zip

Finantator

APEL NELANSAT

Investitii asociate
cu protejarea
patrimoniului
cultural
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
7.6)

APEL NELANSAT
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Protejarea, prin
intretinere,
restaurare si
modernizare a
obiectivelor de
patrimoniu cultural
de interes local, a
asezamintelor
monahale inclusiv a
asezamintelor
culturale - camine
culturale

Comunele
ONG-uri
Unitati de cult
Persoane fizice autorizate /
societati comerciale care
detin in administrare obiective
de patrimoniu cultural de
utilitate publica, de clasa B



modernizarea, renovarea si / sau dotarea
caminelor culturale.

20% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
proiectele
generatoare
de profit

http://www.madr.ro/docs/dezvolta
re-rurala/programare-20142020/gs/draft/DRAFTGS_sM7.6.doc

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Obiectivul
programului

Programul
national
multianual pentru
dezvoltarea
culturii
antreprenoriale in
randul femeilor
manager din
sectorul
intreprinderilor
mici si mijlocii

Stimularea si
sprijinirea demararii
si dezvoltarii
structurilor
economice private
infiintate de catre
femei prin facilitarea
accesului acestora la
finantare, cresterea
potentialului de
accesare a surselor
de finantare si
facilitarea accesului
femeilor antreprenor
la sursele de
finantare, in contextul
problemelor legate
de mentinerea
echilibrului dintre
obligatiile familiale si
cele profesionale si al
prejudecatilor
existente la nivel
local.

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Microintreprinderile
Persoanele fizice autorizate
(PFA) care desfasoara
activitati economice in mod
independent
Intreprinderile individuale
care au cel mult 3 ani de la
inregistrarea la Registrul
Comertului la data inscrierii
in Program si cel putin unul
dintre asociati sa fie femeie
si sa detina peste 50% din
partile sociale ale societatii in
cazul microintreprinderilor
aplicante, sau reprezentantul
persoanei fizice autorizate /
intreprinderii individuale care
desfasoara activitati
economice, sa fie femeie

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una
sau mai multe din categoriile eligibile:
a) achizitionarea de echipamente tehnologice
masini, utilaje si instalatii de lucru;
b) Investitiile in active necorporale referitoare la
brevete de inventie, marci de produse si servicii
(francize, etichetare ecologica, licente), software
pentru comertul on-line, software-uri necesare
desfasurarii activitatii pentru care se solicita
finantare;
c) achizitionarea de bunuri prevazute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si
3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si
materiale;
d) achizitionarea de echipamente IT, tehnica de
calcul;
e) mijloace de transport marfa, in stricta legatura
cu activitatea pe care s-a accesat programul;
f) realizarea unui site, in limita a 10000 lei;
g) achizitia de instalatii de incalzire sau
climatizare aferente spatiului in care se
desfasoara activitatea;
h) consultanta pentru intocmirea documentatiei
in vederea obtinerii finantarii in cadrul
prezentului program;
i) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor
antreprenoriale;
j) Achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice in scopul obtinerii unei economii de
energie, precum si sisteme care utilizeaza surse
regenerabile de energie pentru eficientizarea
activitatilor pentru care a solicitat finantare;
k) Comisionul de garantare aferent anului
acordarii garantiei, datorat Fondului National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici
si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul
garantiilor acordate pentru creditele contractate
de beneficiari in vederea realizarii planurilor de
afaceri acceptate

Maxim 50.000
lei

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Data de la
care este
activa
inregistrare
a on-line se
comunica
pe site-ul
institutiei cu
minim 5 zile
inainte de
data
inceperii
procesului
de
inregistrare.

Informatii
suplimenta
re

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-national-multianualpentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-femeilor-manager-din-sectorulintreprinderilor-mici-si-mijlocii-3

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Obiectivul
programului

Programul
UNCTAD/EMPRE
TEC Romania
pentru sprijinirea
dezvoltarii
intreprinderilor
mici si mijlocii

Sustinerea
dezvoltarii
intreprinderilor mici si
mijlocii, crearea de
noi locuri de munca,
cresterea numarului
de intreprinderi mici
si mijlocii capabile sa
faca fata competitiei
si fortelor
concurentiale in
conditiile globalizarii
pietelor

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Persoanele fizice care au
studii medii sau superioare
definitivate cu diploma de
Bacalaureat/Licenta sau
adeverinta care sa ateste
finalizarea studiilor

Activitati eligibile

Prin Program se finanteaza workshop-urile
UNCTAD EMPRETEC Romania pentru
sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii in domenii de interes pentru dezvoltarea
capacitatilor antreprenoriale, in scopul dobandirii
cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate
practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei
afaceri.
Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi
organizate sub coordonarea celor 5 centre
EMPRETEC (un centru national - EMPRETEC
Romania si 4 centre regionale - EMPRETEC
Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC
Oltenia-Banat si EMPRETEC Moldova) si se vor
desfasura in 8 locatii (arondate celor 8 OTIMMC
organizatoare: Brasov, Cluj Napoca, Constanta,
Craiova, Iasi, Ploiesti, Targu Mures, Timisoara).
Perioadele de desfasurare a workshop-urilor si
locatiile vor fi afisate pe site-ul www.aippimm.ro.
Numarul maxim de beneficiari este de 30
participanti/workshop.
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Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Perioadele
de
desfasurare
a
workshopurilor si
locatiile vor
fi afisate pe
site-ul
www.aippi
mm.ro.

Informatii
suplimenta
re

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale2015/programul-unctad-empretec-romania-pentru-sprijinireadezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Obiectivul
programului

Programul
national
multianual de
infiintare si
dezvoltare de
incubatoare
tehnologice si de
afaceri

Dezvoltarea
sectorului
intreprinderilor mici si
mijlocii din Romania,
prin infiintarea unor
noi incubatoare de
afaceri, precum si
prin dezvoltarea
incubatoarelor de
afaceri deja
existente

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Autoritatea Publica Locala
Autoritatea privata
reprezentativa la nivel
national in domeniul
antreprenoriatului (numai
pentru infiintarea si
dezvoltarea de IMM-uri
inovative si/sau industrii
creative)
Responsabilul/
administratorul unui incubator
infiintat cu finantare din
fonduri europene in cadrul
programelor operationale din
perioada de programare
2007-2013 pentru infiintarea
si dezvoltarea de IMM-uri
inovative si/sau industrii
creative

Activitati eligibile

In cadrul Programului, autoritatile publice locale
partenere vor pune la dispozitia incubatoarelor
de afaceri spatii cu titlu gratuit si facilitatile
necesare pentru a asigura functionalitatea
acestora in beneficiul IMM-urilor selectate.
Beneficiile firmelor incubate sunt:
a)

asigurarea, cu titlu gratuit, de spatii de
birouri mobilate si dotate cu echipament
IT&C, spatii de productie in limita
disponibilitatii;

b)

acces la sali de training, sali de conferinte,
spatii expozitionale;

c)

acces la infrastructura de utilitati a
incubatorului (energie termica, electrica,
apa, gaz etc.), acces la telecomunicatii si
internet;

d)

acces la servicii administrative (curatenie,
paza, secretariat) prestate prin intermediul
Administratorului Incubatorului;

e)

alocatii financiare nerambursabile in
valoare de maxim 40.000 lei;

f)

acces servicii de informare si documentare
oferite de Administratorul Incubatorului;

g)

acces la instruire, consultanta si asistenta
in perioada de pre-incubare pentru
elaborarea planurilor de afaceri si de
marketing, a studiilor de fezabilitate etc.;

h)

acces la asistenta pentru dezvoltarea de
parteneriate nationale si internationale.

Beneficiari finali:
Potentiali intreprinzatori
care intentioneaza sa
infiinteze o intreprindere in
conformitate cu legislatia
nationala (IMM-uri nouinfiintate) sau intreprinderi
deja existente (IMM-uri cu
istoric de functionare)
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-nationalmultianual-de-infiintare-si-dezvoltare-de-incubatoare-tehnologice-si-de-afaceri-12

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Programul
national
multianual pentru
sustinerea
mestesugurilor si
artizanatului

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Organizarea a opt
Targuri Regionale
pentru Artizanat si
Mestesuguri 2015
Sustinerea micilor
mestesugari in
promovarea
produselor proprii
Conservarea si
stimularea
promovarii mai largi
a traditiilor autohtone

Solicitanti eligibili

Societatile comerciale,
societatile cooperative,
inclusiv societatile
cooperative mestesugaresti
mixte,
persoanele fizice autorizate
care desfasoara activitati
economice in mod
independent,
intreprinderile individuale,
intreprinderile familiale,
asociatii profesionale sau
fundatii si au ca scop
promovarea mestesugurilor si
a meseriilor care presupun un
numar mare de operatii
executate manual, a
produselor si serviciilor cu
specific traditional, inclusiv
din domeniul artei populare si
artizanatului.
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:

organizarea unor targuri regionale ale
mestesugarilor si artizanilor sub forma unei
expozitii cu vanzare;

organizarea de seminarii, mese rotunde,
ateliere de lucru si prezentari in scopul
promovarii produselor si serviciilor realizate
de catre artizani si mestesugari, castigarii
de piete externe noi pentru acest tip de
produse si servicii, cresterii numarului
intreprinzatorilor de succes si a
imbunatatirii competentelor
antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata
atat a mestesugarilor, cat si a produselor si
serviciilor furnizate de acestia, promovarii
serviciilor si produselor realizate apelanduse la tehnologii simple si avand o
componenta de prelucrare manuala
semnificativa, in special utilizandu-se
tehnologii traditionale;

diseminarea de materiale informative;

dobandirea de atestate/certificate de
formare profesionala in domeniul
mestesugurilor si artizanatului.

Se asigura
participarea
gratuita la targ
pentru
beneficiarii
selectati in
urma inscrierii
online in
program.
Suma maxima
acordata unui
beneficiar
pentru cazare
nu va depasi
1000 lei pe
perioada
targului.
Suma maxima
acordata unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu
va depasi
1000 lei
pentru targ.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Data de la
care este
activa
inregistrare
a on-line se
comunica
pe site-ul
institutiei cu
minim 5 zile
inainte de
data
inceperii
procesului
de
inregistrare.

Informatii
suplimenta
re

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale2015/programul-na-355-ional-multianual-pentru-sus-355-inerea-me351-te-351-ugurilor-351-i-artizanatului-2

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
productiei de
energie din
resurse
regenerabile mai
putin exploatate
(biomasa, biogaz,
geotermal)

Promovarea de
actiuni orientate spre
cresterea productiei
de energie
regenerabila, cu
accent pe resursele
regenerabile mai
putin exploatate,
respectiv: biomasa,
biogaz si geotermie,
dar si actiuni de
sprijin pentru
intarirea retelei de
distributie pentru a
prelua energie
produsa din surse
regenerabile.

Unitati administrativ teritoriale

- Productie (PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 20142020, AP 6, O.S.
6.1)

APEL NELANSAT

Activitati eligibile



Asociatiile de Dezvoltare
Intercomunitara

Societati comerciale
care au ca activitate
producerea de energie in
scopul comercializarii

Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei
electrice si/sau termice din biomasa si
biogaz
Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei
termice pe baza de energie geotermala

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile:
Vest, Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Sud-Vest

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Costul total
eligibil al
proiectul nu
depaseste
valoarea
totala de
50.000.000
euro

2% pentru
proiecte având
ca beneficiari
unitati
administrativteritoriale

Valoarea
finantarii
solicitate din
fonduri UE nu
depaseste
15.000.000
euro

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microintreprind
eri si
intreprinderile
mici
30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderile
mijlocii

Termen
limita

Apel
nelansat
Ghidul
solicitanului
este supus
consultarii
publice in
perioada 130
septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2965-anunt01092015

Finantator

40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
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7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
productiei de
energie din
resurse
regenerabile mai
putin exploatate
(biomasa, biogaz,
geotermal)

Extinderea si
modernizarea
retelelor de
distributie a energiei
electrice, prin lucrari
de intarire a retelei
electrice in amonte
de punctul de
racordare a
capacitatilor de
productie
suplimentare.

Operatorii de
distributie/transport a energiei
electrice care preiau energie
produsa din resurse
regenerabile de energie

- Distributie (PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 20142020, AP 6, O.S.
6.1)

Activitati eligibile



Modernizarea retelelor de distributie
energie electrica cu o tensiune nominala
de pâna la 110 kV



Extinderea retelelor de distributie energie
electrica cu o tensiune nominala de pâna la
110 kV



Alte activitati / echipamente decât cele de
mai sus pot fi considerate eligibile numai
daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt
absolut necesare in vederea implementarii
sistemelor de monitorizare a consumului
de energie in industrie, in conformitate cu
OS 6.1-sectorul distributie.

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile:
Vest, Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Sud-Vest

Valoarea
grantului

Valoarea
maxima a
finantarii
nerambursabil
e acordate
pentru un
proiect este
de 3.000.000
euro. Costul
total eligibil al
proiectului
(inclusiv TVA)
nu poate
depasi
50.000.000
euro
echivalent in
lei

Contributia
beneficiarului

NA

Termen
limita

Apel
nelansat
Ghidul
solicitanului
este supus
consultarii
publice in
perioada 130
septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2965-anunt01092015

Finantator

APEL NELANSAT
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7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Reducerea
consumului de
energie la
consumatorii
industriali

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 20142020, AP 6, O.S.
6.2)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Promovarea de
actiuni orientate spre
implementarea de
sisteme de
monitorizare a
consumurilor de
energie la
consumatorii
industriali.

Societatile comerciale din
industrie, mari consumatoare
de energie (cu consumuri de
peste 1.000 tep/an), pentru
care este necesara
implementarea unor sisteme
de monitorizare in vederea
identificarii rapide de solutii
pentru reducerea
consumurilor tehnologice si
pentru care trebuie sa existe
un instrument de cuantificare
a efectelor pozitive ale
aplicarii masurilor de crestere
a eficientei energetice.

Achizitionarea de:

Instalatii/echipamente necesare realizarii
de sisteme de monitorizare a consumului
de energie la intreprinderi din industrie cu
consumuri de peste 1.000 tep/an, in scopul
de reducere imediata a pierderilor si
cuantificarea potentialului de economisire
si de localizare a punctelor de aplicare
pentru maximizarea eficientei pentru
masurile de crestere a eficientei energetice
ce pot fi aplicate ulterior consumatorului

Sisteme de monitorizare (hardware si
software): senzori pentru instrumente de
masura si/sau instrumente de masura si
dispozitive de control pentru date de
proces industrial

RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de
prelevare date din proces industrial sau din
câmp, sistem de comunicare date

Sistem de comunicare date

Statie master (statia la care ajung toate
comunicatiile si care este legata de toate
echipamentele si subsistemele)

Sistem computerizat de prelucrare a
datelor, recomandare a unor solutii sau
actiuni si/sau optimizarea acestor actiuni

Alte echipamente

Maxim
200.000 euro

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microintreprind
eri si
intreprinderile
mici
30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
intreprinderile
mari

Termen
limita

Apel
nelansat
Ghidul
solicitanului
este supus
consultarii
publice in
perioada 130
septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2965-anunt01092015

Finantator

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile:
Vest, Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Sud-Vest
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7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Reducerea
consumului
mediu de energie
electrica la
nivelul
locuintelor

Promovarea de
actiuni orientate spre
implementarea
sistemelor de
masurare inteligenta
a energiei electrice la
nivelul locuintelor

Solicitanti eligibili

Operatorii de distributie
concesionari ai serviciului
public de energie electrica,
care se supun obligatiilor de
implementare a contorizarii
inteligente in proportie de
80% pâna in 2020

Activitati eligibile





(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 20142020, AP 6, O.S.
6.3)

APEL NELANSAT



Realizarea sistemelor de masurare
inteligenta a energiei electrice (subsisteme
de masurare, subsisteme de transmitere a
informatiilor, subsisteme de gestiune a
informatiilor din contoare)
Modernizarea/retehnologizarea retelei de
distributie de joasa/medie tensiune in
vederea asigurarii conditiilor optime de
realizare a sistemelor de masurare
inteligenta care sa permita adaptarea
acestora la sisteme de comunicare digitale
bidirectionale, monitrizarea interactiva,
inteligenta si in timp real sau aproape real
si gestionarea consumului de energie
electrica, cu pierderi minore si cu un nivel
inalt de securitate, siguranta si de calitate
in aprovizionarea consumatorilor finali cu
energie electrica (de ex. lucrari de
modernizare/ retehnologizare in linii,
cabluri sau instalatii/echipamente
pentruasigurarea functionalitatii obligatorii
a sistemelor de masurare inteligenta
implementate pe intreg lantul operator de
distributie concesionar – consumator final;

Valoarea
grantului

Maxim
5.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microintreprind
eri si
intreprinderile
mici
30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
intreprinderile
mari

Termen
limita

Apel
nelansat
Ghidul
solicitanului
este supus
consultarii
publice in
perioada 130
septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2965-anunt01092015

Finantator

Alte activitati decât cele de mai sus pot fi
considerate eligibile numai daca solicitantul
dovedeste faptul ca sunt absolut necesare
in vederea implementarii sistemelor de
masurare inteligenta, in conformitate cu OS
6.3.

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile:
Vest, Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Sud-Vest
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7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Cresterea
economiilor in
consumul de
energie primara
produsa in
sisteme de
cogenerare de
inalta eficienta

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 20142020, AP 6, O.S.
6.4)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Promovarea de
actiuni de reducere a
emisiilor de carbon si
de crestere a
eficientei energetice
prin instalarea de noi
capacitati /
modernizarea
capacitatilor de
cogenerare de inalta
eficienta.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Societatile comerciale din
industrie care inregistreaza
consumuri energetice de
peste 200 tep/an si care pot
dovedi un necesar util de
energie termica pentru
procesele industriale cu o
durata de minim 4.000 h/an



Reprezentantul desemnat al
unui parc industrial care
inregistreaza consumuri
energetice de peste 200
tep/an si care poate dovedi
un necesar util de energie
termica pentru procesele
industriale cu o durata de
minim 4.000h/an, pentru
investitiile privind productia
de energie prin cogenerare
de inalta eficienta

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile:
Vest, Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Sud-Vest



Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de inalta eficienta
(maximum 8 MWe) pe gaz natural si
biomasa la nivelul intreprinderilor
Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de inalta eficienta
care utilizeaza gaze reziduale provenite din
procese industriale la nivelul intreprinderilor

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Valoarea
maxima a
finantarii
nerambursabil
e acordate
pentru un
proiect este
de 6.000.000
euro.

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microintreprind
eri si
intreprinderile
mici

Valoarea
eligibila
maxima a
proiectului
(inclusiv TVA)
nu poate
depasi
50.000.000
Euro

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
intreprinderile
mari

Termen
limita

Apel
nelansat
Ghidul
solicitanului
este supus
consultarii
publice in
perioada 130
septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2965-anunt01092015

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Investitii in
exploatatii
agricole

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.1)

Obiectivul
programului

Sprijinirea investitiilor
pentru cresterea
competitivitatii
exploatatilor agricole
prin dotarea cu
utilaje si
echipamente
performante in raport
cu structura agricola
actuala, precum si
investitiile pentru
modernizarea fermei
(in special cele de
dimensiuni medii si
asocieri de ferme
mici si medii) si
imbunatatirea calitatii
activelor fixe.

Solicitanti eligibili

Fermierii organizati ca:
Persoana fizica autorizata
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale
Societate comerciala infiintata
in baza Legii nr. 31/1990
Societate comerciala cu
capital privat infiintata in baza
Legii nr. 15/ 1990
Institutele de cercetare –
dezvoltare, precum si
centrele si statiunile de
cercetare-dezvoltare din
domeniul agricol
Societate agricola

Activitati eligibile

Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei
ferme cu o dimensiune economica de minim
8.000 SO (valoarea productiei standard);
Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin
una din actiunile eligibile prevazute prin submasura:


Investitii in infiintarea, extinderea si/sau
modernizarea fermelor zootehnice;



Investitii in infiintarea, extinderea si/sau
modernizarea fermelor vegetale;



Investitii in scopul indeplinirii standardelor
comunitare in cazul tinerilor fermieri;



Infiintare si/sau modernizarea cailor de
acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si
racordari;



Investitii in procesarea produselor agricole
la nivel de ferma, precum si investitii in
vederea comercializarii;

Societate cooperativa agricola


Investitii in infiintarea si/sau modernizarea
instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei;



Investitii in producerea si utilizarea energiei
din surse regenerabile, destinata exclusiv
consumului propriu;



investitii necorporale: achizitionarea sau
dezvoltarea de software si achizitionarea de
brevete, licente, drepturi de autor, marci

Cooperativa agricola
Grup de producatori
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Minim 10% in
cazul fermelor
cu
dimensiunea
pana la
250.000 SO
Minim 30% in
cazul fermelor
avand intre
250.000 si
500.000 SO
Minim 50% in
cazul fermelor
avand
dimensiunea
economica
peste
500.000 SO

Minim 50% in
cazul
cooperativelor
si a grupurilor
de producatori

Termen
limita

30
octombrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploata
tii_agricole

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Investitii in
exploatatii
pomicole
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.1 a)
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Obiectivul
programului

Obiectivele investitill
or sprijinite in cadrul
acestei submasuri sunt
cresterea
competitivitatii
exploatatiilor
pomicole prin
dotarea cu utilaje si
echipamente,
infiintarea,
modernizarea
si/ sau extinderea
unitatilor de
procesare, infiintarea
de plantatii pomicole,
reconversia
plantatiilor existente
si cresterea
suprafetelor ocupate
de pepinierele
pomicole

Solicitanti eligibili

Fermierii
Grupurile de producatori si
cooperativele (societatile
cooperative agricole si
cooperativele agricole) care
activeaza in sectorul pomicol,
cu conditia ca investitiile
realizate sa deserveasca
interesele propriilor membri

Dimensiunea economica a
exploatatiei trebuie sa fie de
minimum 8.000 euro SO.

Investitia trebuie realizata
doar in unitatile teritorial
administrative prezente in
Anexa din Cadrul National de
Implementare, aferenta STP
(Anexa 7 a Ghidului
Solicitantului pentru
submasura 4.1a) si trebuie sa
respecte zonarea speciilor
din anexa mentionata
anterior, exceptand cultura de
capsuni in sere si solarii.

Activitati eligibile










Investitii in modernizarea fermelor pomicole,
inclusiv in infiintarea si reconversia
plantatiilor pomicole si modernizarea
parcului de masini si utilaje agricole;
Investitii in modernizarea pepinierelor
pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor
ocupate de material saditor;
Infiintarea si modernizarea unitatilor de
procesare la nivelul fermelor si investitii in
vederea comercializarii (precum magazinele
la poarta fermei sau rulotele alimentare prin
care vor fi comercializate exclusiv propriile
produse agricole), doar ca o componenta
secundara a proiectului;
Investitii in producerea si utilizarea energiei
din surse regenerabile, cu exceptia
biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu
ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in
cadrul fermei, ca si componenta secundara
in cadrul unui proiect de investitii, iar
energia obtinuta va fi destinata exclusiv
consumului propriu;
Investitii in instalatii pentru producerea de
energie electrica si/sau termica, prin
utilizarea biomasei (din deseuri/produse
secundare rezultate din propria activitate
agricola), ca si componenta secundara in
cadrul unui proiect de investitii, iar energia
obtinuta va fi destinata exclusiv consumului
propriu;
Etc.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

30
octombrie
2015, ora
16
Depunerea
continua se
opreste
inainte de
termenul
limita,
atunci cand
valoarea
publica
totala a
proiectelor
depuse
avand un
punctaj
estimat mai
mare sau
egal decat
pragul de
calitate
aferent lunii
respective
ajunge la
nivelul
alocarii
sesiunii
anuale

Informatii
suplimenta
re

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_s
m_4_1a_exploatatii_pomicole

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Sprijin pentru
investitii in
procesarea/
marketingul
produselor
agricole

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.2)
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Obiectivul
programului

Sprijinirea intreprinde
rilor care realizeaza
investitii corporale si
necorporale pentru
procesarea si
marketingul
produselor agricole
cuprinse in Anexa I
la Tratatul de
Instituire a
Comunitatii
Europene, cu
exceptia produselor
pescaresti

Solicitanti eligibili

Intreprinderile definite
conform legislatiei nationale
in vigoare

Cooperativele (societati
cooperative agricole, societati
cooperative de valorificare,
cooperative agricole), grupuri
de producatori constituite in
baza legislatiei nationale in
vigoare, care deservesc
interesele membrilor

Activitati eligibile



Infiintarea si / sau modernizarea unitatilor
de procesare si comercializare;



Introducerea de noi tehnologii pentru
dezvoltarea de noi produse;



Aplicarea masurilor de protectia mediului
inclusiv scaderea consumului de energie si
a emisiilor GES;



Promovarea investitiilor pentru producerea
si utilizarea energiei din surse regenerabile;



Cresterea numarului de locuri de munca.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Maxim
1.000.000
Euro/
proiect pentru
IMM

50% din totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru IMM-uri
si grupuri de
producatori/co
operative

30
octombrie
2015, ora
16
Depunerea
continua se
opreste
inainte de
termenul
limita,
atunci cand
valoarea
publica
totala a
proiectelor
depuse
avand un
punctaj
estimat mai
mare sau
egal decat
pragul de
calitate
aferent lunii
respective
ajunge la
nivelul
alocarii
sesiunii
anuale

Maxim
1.500.000
Euro/ proiect
pentru alte
intreprinderi
Maxim
2.500.000
Euro/ proiect
pentru
investitiile
care conduc
la un lant
alimentar
integrat, forme
asociative
cooperative si
grupuri de
producatori

60% pentru
alte
intreprinderi

Informatii
suplimenta
re

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_
2_procesare_produse_agricole

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii in
procesarea/mark
etingul
produselor din
sectorul pomicol

Acordarea de sprijin
pentru investitiile
corporale si
necorporale in cadrul
intreprinderilor de
prelucrare si
comercializare a
fructelor si a
produselor din fructe

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.2 a)
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderile micro, mici,
mijlocii si mari, definite
conform legislatiei nationale
in vigoare



Infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea
unitatilor ce proceseaza materie prima
provenita din sectorul pomicol mentionata
in Anexa I de la TFUE;

Grupurile de producatori si
cooperativele (societati
cooperative agricole si de
aprovizionare si cooperative
agricole), cu conditia
ca investitiile realizate sa
deserveasca interesele
propriilor membri



infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea
de retelele locale de colectare, receptie,
depozitare, conditionare, sortare si
ambalare;



producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile in unitatea proprie;



eficienta energetica;



actiuni de marketing.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

30
octombrie
2015, ora
16
Depunerea
continua se
opreste
inainte de
termenul
limita,
atunci cand
valoarea
publica
totala a
proiectelor
depuse
avand un
punctaj
estimat mai
mare sau
egal decat
pragul de
calitate
aferent lunii
respective
ajunge la
nivelul
alocarii
sesiunii
anuale

Informatii
suplimenta
re

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_po
micol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole

Finantator

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice

Prin proiectele
depuse vor fi
finantate investitii in
modernizarea
infrastructurii
secundare de irigatii,
cladirilor aferente
statiilor de pompare
si/sau racordarea la
utilitati, inclusiv
constructia/moderniz
area bazinelor de
colectare si stocare a
apei de irigat

Componenta –
infrastructura de
irigatii

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)
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Solicitanti eligibili

Organizatii/ Federatii
Organizatiile Utilizatorilor de
Apa pentru Irigatii, constituite
din proprietari/utilizatori de
terenuri agricole conform
legislatiei in vigoare

Activitati eligibile

Modernizarea infrastructurii secundare de
irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare
si/sau racordarea la utilitati, sisteme de
contorizare a apei, inclusiv constructia/
modernizarea bazinelor de colectare si stocare a
apei de irigat.

Valoarea
grantului

Maxim
1.000.000
Euro/proiect
pentru
sistemele de
irigatii
aferente
statiilor de
punere sub
presiune
(SPP)

Maxim
1.500.000
Euro/proiect
pentru
amenajarea
sistemelor de
irigatii
aferente
statiilor de
pompare si
repompare
(SPA, SRP)

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

30
octombrie
2015, ora
16
Depunerea
continua se
opreste
inainte de
termenul
limita,
atunci cand
valoarea
publica
totala a
proiectelor
depuse
avand un
punctaj
estimat mai
mare sau
egal decat
pragul de
calitate
aferent lunii
respective
ajunge la
nivelul
alocarii
sesiunii
anuale

Informatii
suplimenta
re

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_i
nfrastructura_agricola_si_forestiera

Finantator

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Sprijin pentru
infiintarea de
activitati
neagricole in
zone rurale

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
6.2)

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Diversificarea
economiei rurale
prin cresterea
numarului de microintreprinderi si
intreprinderi mici in
sectorul neagricol,
dezvoltarea
serviciilor si crearea
de locuri de munca
in spatiul rural

Fermieri sau membrii unei
gospodarii agricole care isi
diversifica activitatea prin
infiintarea unei activitati
neagricole pentru prima data
in spatiul rural (autorizati cu
statut minim de PFA);

Incurajarea
mentinerii si
dezvoltarii
activitatilor
mestesugaresti
traditionale



Micro-intreprinderi si
intreprinderi mici existente din
spatiul rural, care isi propun
activitati neagricole pe care
nu le-au mai efectuat pana la
data aplicarii pentru sprijin;
Micro-intreprinderi si
intreprinderi mici noi, infiintate
in anul depunerii aplicatiei de
finantare sau cu o vechime
de maximum 3 ani fiscali
consecutivi, care nu au
desfasurat activitati pana in
momentul depunerii acesteia
(start-ups).
Micro-intreprinderile si
intreprinderile mici, atat cele
existente cat si cele nou
infiintate (start-ups) trebuie sa
fie inregistrate si sa-si
desfasoare activitatea
propusa prin proiect in spatiul
rural (atat sediul social, cat si
punctul/punctele de lucru
trebuie sa fie amplasate in
mediul rural)
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Activitati eligibile






Activitati de productie (ex: fabricarea
produselor textile, imbracaminte, articole
de marochinarie, articole de hartie si
carton; fabricarea produselor chimice,
farmaceutice; activitati de prelucrare a
produselor lemnoase; industrie
metalurgica, fabricare constructii metalice,
masini, utilaje si echipamente; fabricare
produse electrice, electronice, productie de
combustibil din biomasa - ex.: fabricare de
peleti) in vederea comercializarii,
producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru desfasurarea propriei
activitati, ca parte integranta a proiectului
etc.;
Activitati mestesugaresti (ex: activitati de
artizanat si alte activitati traditionale
neagricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea
manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii
etc.);
Activitati turistice (ex: servicii agroturistice
de cazare, servicii turistice de agrement si
alimentatie publica);
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare;
reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
consultanta, contabilitate, juridice, audit;
servicii in tehnologia informatiei si servicii
informatice; servicii tehnice, administrative,
alte servicii destinate populatiei din spatiul
rural, etc.).

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri,
inclusiv capitalul de lucru si capitalizarea
intreprinderii si activitatile relevante pentru
implementarea corecta a Planului de afaceri
aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura
acestora.

Valoarea
grantului

50.000 de
euro/proiect,
cu
posibilitatea
majorarii
sprijinului
pana la
valoarea de
70.000
euro/proiect in
cazul
activitatilor de
productie,
servicii
medicale,
sanitarveterinare si
de agroturism

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

30
octombrie
2015, ora
16
Depunerea
continua se
opreste
inainte de
termenul
limita,
atunci cand
valoarea
publica
totala a
proiectelor
depuse
avand un
punctaj
estimat mai
mare sau
egal decat
pragul de
calitate
aferent lunii
respective
ajunge la
nivelul
alocarii
sesiunii
anuale

Informatii
suplimenta
re

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activita
ti_neagricole

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
investitii in
crearea si
dezvoltarea de
activitati
neagricole
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
6.4)

Obiectivul
programului

Stimularea mediului
de afaceri din mediul
rural;
Cresterea numarului
de activitati
neagricole
desfasurate in
zonele rurale;
Dezvoltarea
activitatilor
neagricole existente;
Crearea de locuri de
munca;
Cresterea veniturilor
populatiei rurale;
Reducerea
diferentelor dintre
mediul rural si urban.
Diversificarea
activitatilor
economice ale
fermierilor sau
membrilor
gospodariilor
agricole prin
practicarea de
activitati neagricole
in vederea cresterii
veniturilor si crearii
de alternative
ocupationale.

Solicitanti eligibili

Micro-intreprinderi si
intreprinderi neagricole mici
existente si nou-infiintate
(start-ups) din spatiul rural;
Fermieri sau membrii unor
gospodarii agricole (autorizati
cu statut minim pe PFA) care
isi diversifica activitatea de
baza agricola prin
dezvoltarea unei activitati
neagricole in zona rurala in
cadrul intreprinderii deja
existente, incadrabile in
micro-intreprinderi si
intreprinderi mici, cu exceptia
persoanelor fizice
neautorizate.
Micro-intreprinderile si
intreprinderile mici, atat cele
existente cat si cele nou
infiintate (start-ups) trebuie sa
fie inregistrate si sa-si
desfasoare activitatea
propusa prin proiect in spatiul
rural (atat sediul social, cat si
punctul/punctele de lucru
trebuie sa fie amplasate in
mediul rural)

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Investitii pentru producerea si comercializarea
produselor neagricole:

fabricarea produselor textile, imbracaminte,
artciole de marochinarie, articole de hartie
si carton;

fabricarea produselor chimice,
farmaceutice;

activitati de prelucrare a produselor
lemnoase;

Industrie metalurgica, fabricare de
constructii metalice, masini, utilaje si
echipamente;

fabricare produse electrice, electronice;

Maxim
200.000
euro/beneficia
r pe 3 ani
fiscali
(100.000 euro
in cazul
transporturilor
)

Investitii pentru activitati mestesugaresti
(activitati de artizanat si alte activitati traditionale
neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a
fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
Investitii legate de furnizarea de servicii:

servicii medicale, sociale, sanitarveterinare;

servicii de reparatii masini, unelte, obiecte
casnice;

servicii de consultanta, contabilitate, audit;

activitati de servicii in tehnologia informatiei
si servicii informatice ;

servicii tehnice, administrative, etc.
Investitii pentru infrastructura in unitatile de
primire turistica tip agro-turistice, proiecte de
activitati de agrement.
Investitii pentru productia de combustibil din
biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in
vederea comercializarii.
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Contributia
beneficiarului

Minim 30%
Minim 10% in
urmatoarele
cazuri:
pentru
solicitantii care
desfasoara
activitati de
productie,
servicii
medicale,
sanitarveterinare si
agro-turism;
pentru fermierii
care isi
diversifica
activitatea de
baza agricola
prin
dezvoltarea
unor activitati
neagricole.

Termen
limita

30
octombrie
2015, ora
16
Depunerea
continua se
opreste
inainte de
termenul
limita,
atunci cand
valoarea
publica
totala a
proiectelor
depuse
avand un
punctaj
estimat mai
mare sau
egal decat
pragul de
calitate
aferent lunii
respective
ajunge la
nivelul
alocarii
sesiunii
anuale

Informatii
suplimenta
re

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_a
ctivitati_neagricole

Finantator

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Sprijin pentru
instalarea
tinerilor fermieri
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
6.1)
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Obiectivul
programului

Sprijinirea stabilirii
pentru prima data a
tinerilor fermieri
ca sefi/ conducatori
unici ai unei
exploatatii agricole

Solicitanti eligibili

Tanarul fermier care se
instaleaza ca unic sef al
exploatatiei agricole;
Persoana juridica cu mai
multi actionari unde un tanar
fermier se instaleaza si
exercita un control efectiv pe
termen lung in ceea ce
priveste deciziile referitoare la
gestionare, la beneficii si la
riscurile financiare legate de
exploatatie.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma
forfetara pentru implementarea obiectivelor
prevazute in planul de afaceri pentru a facilita
tanarului fermier inceperea activitatilor agricole.

50.000 de
euro pentru
exploatatiile
intre 30.000
S.O. si 50.000
S.O.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
 Exploatatia are o dimensiune economica
cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO
 Exploatatia este inregistrata obligatoriu in
Registrul Unic de Identificare – APIA, in
Registrul agricol si/sau in Registrul
exploatatiilor – ANSVSA
 Exploatatia este inregistrata ca
microintreprindere/intreprindere mica

40.000 de
euro pentru
exploatatiile
intre 12.000
S.O. si 29.999
S.O.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

30
octombrie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://portal.apdrp.ro/informatii_general
e_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_i
nstalare_tineri_fermieri

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sprijin pentru
dezvoltarea
fermelor mici

Imbunatatirea
managementului
exploatatiei agricole

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
6.3)

Orientarea spre piata
a exploatatiilor
agricole de mici
dimensiuni

Fermierii, care detin in
proprietate sau folosinta o
exploatatie agricola incadrata
in categoria de ferma mica
pentru o perioada de
minimum 10 ani.
Dimensiunea unei ferme
mici este cuprinsa intre 8.000
– 11.999 SO (valoarea
productiei standard).
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Activitati eligibile

Investitii pentru cresterea competitivitatii
exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si
echipamente performante in raport cu structura
agricola actuala, precum si investitiile pentru
modernizarea fermei (in special cele de
dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si
medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Valoarea
grantului

Maxim 15.000
Euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

30
octombrie
2015, ora
16
Depunerea
continua se
opreste
inainte de
termenul
limita,
atunci cand
valoarea
publica
totala a
proiectelor
depuse
avand un
punctaj
estimat mai
mare sau
egal decat
pragul de
calitate
aferent lunii
respective
ajunge la
nivelul
alocarii
sesiunii
anuale

Informatii
suplimenta
re

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_3_
dezvoltare_ferme_mici

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Schema de ajutor
de stat avand ca
obiectiv
stimularea
investitiilor cu
impact major in
economie,
instituita prin
Hotararea de
Guvern nr. 807/
2014

Obiectivul
programului

Dezvoltarea
regionala, prin
realizarea de
investitii initiale in
active fixe de inalta
tehnologie pentru
realizarea de
produse cu valoare
adaugata mare,
indiferent de
dimensiunea
beneficiarilor

Solicitanti eligibili

Intreprinderi nou-infiintate sau
intreprinderi in activitate, atat
IMM-uri cat si intreprinderi
mari
Pentru intreprinderile cu cel
putin un exercitiu financiar
incheiat: au rentabilitatea
cifrei de afaceri mai mare ca
zero in ultimul exercitiu
financiar incheiat si au
capitaluri proprii pozitive in
ultimul exercitiu financiar
incheiat
Pentru intreprinderile nouinfiintate: au capital social
subscris varsat in valoare de
minimum 100.000 lei si nu
apartin unor actionari care
detin sau au detinut in ultimii
doi ani anterior inregistrarii
cererii de acord pentru
finantare o alta intreprindere
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Activitati eligibile

Valoarea totala a unui proiect de
investitii trebuie sa fie de minimum 44 milioane
lei.
Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile
fara T.V.A., aferente realizarii, respectiv
achizitionarii, dupa caz, de active corporale si
necorporale precum si cheltuielile legate de
inchirierea constructiilor, aferente realizarii
investitiei initiale.

Nu sunt eligibile pentru a fi finantate cu ajutor de
stat achizitia, modernizarea si reabilitarea de
constructii.
In cazul realizarii de constructii sunt considerate
neeligibile costurile referitoare la:





proiectare si asistenta tehnica,
elaborarea studiilor de fezabilitate,
cheltuieli diverse si neprevazute.
valoarea care depaseste standardul
de cost de 1.650 lei/mp arie
desfasurata

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Maxim 37,5
milioane euro
pentru
regiunile
Nord-Est,
Sud-Est, Sud
Muntenia,
Sud-Vest
Oltenia, NordVest si Centru

Minim 50%
pentru
regiunile NordEst, Sud-Est,
Sud Muntenia,
Sud-Vest
Oltenia, NordVest si Centru

Depunere
continua

Maxim 26,25
milioane euro
pentru
Regiunile Vest
si Ilfov

Minim 65%
pentru
Regiunile Vest
si Ilfov

Maxim 11,25
milioane euro
pentru
Bucuresti

Minim 85%
pentru
Bucuresti

Informatii
suplimenta
re

http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sustine dezvoltarea
si cresterea
competitivitatii
companiilor private
din Romania prin cofinantarea costurilor
pentru proiecte de
consultanta
efectuate de
specialisti locali;
– Sprijina
dezvoltarea industriei
locale a serviciilor de
consultanta prin
incurajarea firmelor
romanesti in
utilizarea
consultantei in
afaceri.

Firme care activeaza in
sectorul serviciilor, cat si al
productiei

Uniunea
Europeana

LIFE+

Contributia la
tranzitia catre o
economie eficienta
din punctul de
vedere al utilizarii
resurselor, cu emisii
scazute de dioxid de
carbon si rezistenta
la schimbarile
climatice, si la
protejarea si
imbunatatirea calitatii
mediului si la oprirea
si inversarea
tendintei de declin a
biodiversitatii

Entitati publice,

Cerere de
propuneri 2015
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organizatii private comerciale,
organizatii private noncomerciale, incluzand ONGurile.
Comisia acorda o atentie
deosebita proiectelor
transnationale in cazul carora
cooperarea transnationala
este determinanta pentru a
garanta protectia mediului si
a realiza obiective climatice.

Programul BAS co-finanteaza o gama foarte
larga de proiecte de consultanta, ajutand la
imbunatatirea performantei economice si la
cresterea competitivitatii beneficiarilor. Sunt
eligibile proiecte cum ar fi:
– Restructurare / reorganizare;
– Studii de fezabilitate;
– Identificarea de parteneri comerciali si
strategici;
– Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri;
– Implementarea si perfectionarea sistemelor de
management informational (MIS);
– Consultanta in marketing;
– Consultanta tehnica;
– Audituri si bilanturi energetice;
– Bilanturi de mediu;
– Proiectarea si modernizarea liniilor de
productie;
– Alte servicii de consultanta.
Sub-programul „Mediu”, caruia i se vor aloca
pentru aceasta cerere 184.141.337 euro, are 3
domenii prioritare:

mediu si utilizarea eficienta a resurselor;

natura si biodiversitate;

guvernanta si informare in domeniul
mediului.
Sub-programul „Politici climatice”, caruia i se
aloca 56.670.000€, are 3 domenii prioritare:

atenuarea schimbarilor climatice;

adaptarea la schimbarile climatice;

guvernanta si informare in domeniul climei

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Maxim 10.000
euro

Minim 25%

Depunere
continua

Variabila

Variabila

15
septembrie
2015
1 octombrie
2015
7 octombrie
2015
in functie
de tipul de
actiune si
component
a

Informatii
suplimenta
re

http://ec.europa.eu/environment/life/fu
nding/life2015/index.htm

Programul de
Finantare a
Consultantei in
Afaceri
BAS Romania

Valoarea
grantului

http://www.basromania.ro/information-forenterprises

Ministerul
Federal de
Finante al
Austriei

Activitati eligibile
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Finantator

Programul de
competitivitate
pentru
intreprinderi si
IMM-uri COSME
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Obiectivul
programului

Reducerea
decalajelor de pe
piata in ceea ce
priveste furnizarea
de finantari IMMurilor

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autoritati publice

Activitati eligibile

COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de
asistenta:

Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile
care au dificultati in obtinerea de
imprumuturi din sistemul bancar

Capital pentru fondurile de capital de risc
ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile
aflate in stadiul de extindere si crestere

Informatii practice gratuite si servicii directe
pentru firmele ce cauta parteneri, finantare,
informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE

Actiuni de cooperare in retea sau de
schimb de experienta pentru cei ce
elaboreaza politicile relevante, avand ca
scop reducerea poverii administrative
asupra IMM-urilor si imbunatatirea
conditiilor-cadru pentru afaceri

Stabilirea de elemente de referinta si
realizarea de studii pentru imbunatatirea
cunostintelor si monitorizarii sectoarelor
industriale la nivel european sau global,
sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opport
unities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHC
OMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.St
atus/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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Finantator

Imbunatatirea
sansele de angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum si
imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritati publice

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale:

Companii / intreprinderi





Institutii publice/private

Institutii scolare

Actiuni gestionate de Agentia Executiva pentru
Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

Institutii universitare






Organizatii
nonguvernamentale
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret






”Aliantele cunoasterii”
”Aliantele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitatii institutionale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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EUROPA
CREATIVA
2014-2020

Obiectivul
programului

Protejeaza si
promoveaza
diversitatea culturala
si lingvistica
europeana si
stimuleaza bogatia
culturala a Europei.

Sprijina adaptarea
sectoarelor culturale
si creative la era
digitala si la
globalizare.

Ofera deschidere
catre noi oportunitati,
piete si
categorii de public
internationale.

Solicitanti eligibili

Operatorii culturali din tarile
eligibile

Activitati eligibile

Subprogramul Cultura finanteaza proiectele de
cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de
traduceri literare; platformele europene
dedicate mobilitatii si promovarii creatorilor;
retelele europene care contribuie la
profesionalizarea si intarirea capacitatii
sectoarelor culturale si creative de a lucra la
nivel transnational; premiile UE pentru
patrimoniu cultural, literatura, arhitectura si
muzica, Capitalele europene ale culturii si
Marca patrimoniului european.
Subprogramul Media ofera sprijin pentru
formare, pentru elaborarea de concepte si
proiecte de jocuri video, pentru includerea in
programele de televiziune a operelor
audiovizuale europene, pentru distributia de
filme europene non-nationale, pentru acces la
piete, pentru acces la piete, pentru festivaluri
de film, pentru distributia transnationala a
filmelor europene, pentru distributia de filme
europene non-nationale, pentru fonduri de
coproductie internationale, pentru organizarea
in retea a cinematografelor care proiecteaza
filme europene, pentru dezvoltarea publicului,
pentru elaborarea proiectelor individuale si
pentru finantarea pachetelor de proiecte

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://www.europa-creativa.eu/

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Componenta transectoriala este dedicata
garantarii creditelor bancare pentru sectoarele
culturale si creative si cooperarii in domeniul
politicilor culturale
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ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii
Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast
er_calls.html

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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Finantator

Obiectivul
programului

Granturi pentru
tinerii cercetatori
acrodate de
European
Research Council

Incurajarea tinerilor
sa isi duca la bun
sfarsit ideile lor care
pot contribui
semnificativ la
dezvoltarea stiintei.

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Programul de
sprijin pentru
beneficiarii
proiectelor in
domenii
prioritare pentru
economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei
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Accelerarea
absorbtiei fondurilor
europene prin
asigurarea resurselor
financiare si prin
garantarea
imprumuturilor
necesare pentru
cofinantarea
proiectelor.

Cercetatorii de orice
nationalitate, cu 2-7 ani de
experienta dobandita dupa
obtinerea unui doctorat (sau
alt titlu echivalent) si un
curriculum stiintific foarte
promitator

Activitati eligibile

Solicitantii de granturi au demonstrat deja
potentialul lor pentru independenta in cercetare.
Solicitantii trebuie sa dispuna de un CV care
prezinta primele rezultate promitatoare obtinute.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Maxim 1,5
milioane
euro (in unele
cazuri, maxim
2 milioane
euro)

0% din totalul
costurilor
directe eligibile
de cercetare

17
noiembrie
2015

Finantarea
garantata
poate fi de
maximum
15% din
valoarea
totala a
proiectului
exclusiv
dobanzile si
comisioanele
bancare si
alte sume
datorate de
beneficiar in
baza
contractului
de credit.

Garantiile
individuale se
acorda in euro
sau in moneda
nationala si pot
acoperi maxim
80% din
valoarea unui
imprumut.

Durata proiectului este de pana la 5 ani.

Activitatea de cercetare ar
trebui sa fie efectuata la
o organizatie de cercetare,
publica sau privata (cunoscut
sub numele de institutia
gazda), situata in unul dintre
statele membre ale UE sau
tarile asociate

Singurul criteriu de evaluare este
excelenta stiintifica.

Entitati care implementeaza
proiecte finantate din
instrumente structurale ale
Uniunii Europene:
a) unitati administrativteritoriale;
b) institutii de invatamant
superior de drept public
acreditate;
c) institutii de cercetaredezvoltare de drept public
acreditate;
d) operatori regionali / locali
de servicii de alimentare cu
apa si canalizare.

Fondul National de Garantare a Creditelor
pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM)
este mandatat sa emita garantii in numele si in
contul statului pentru finantatorii care acorda
credite destinate implementarii proiectelor.

Minim 75% din
costurile
indirecte

-

Informatii
suplimenta
re

http://www.fngcimm.ro/index.php?page=fondur
i-europene

Fondul
National de
Garantare a
Creditelor
pentru
intreprinderi
Mici si Mijlocii

Solicitanti eligibili

http://erc.europa.eu/funding-andgrants/funding-schemes/startinggrants

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

7 SEPTEMBRIE 2015

