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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Acvacultură
(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
PENTRU PESCUIT
2007-2013, Măsura
2.1)

NOU!

Diversificarea către noi
specii şi producţia de
specii cu perspective
comerciale
bune;

Solicitanti eligibili

Societati comerciale

Activitati eligibile



Punerea în aplicare a
unor metode de
acvacultură care să
reducă substanţial
impactul negativ sau să
sporească efectele
pozitive asupra
mediului în
comparaţie cu practica
normală;




Sprijinirea activităţilor
tradiţionale de
acvacultură, având în
vedere conservarea şi
dezvoltarea atât a
cadrului economic şi
social cât şi a mediului;



Îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă şi
de securitate ale
lucrătorilor din
acvacultură.
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modernizarea şi reabilitarea unităţilor de
acvacultură tradiţională prin investiţii pentru
refacerea digurilor, canalelor şi infrastructurii
de pescuit, noi echipamente de pompare,
construirea şi modernizarea staţiilor de
reproducere;
construirea de noi ferme;
diversificarea produselor obţinute prin
acvacultură în concordanţă cu cererile de piaţă
prin construirea de noi ferme specifice noilor
specii de cultură cum ar fi: peşti (sturioni,
şalău, calcan, somn african), crustacee,
moluşte, etc.;
achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how;
construirea de micro-unităţi de procesare
primară, cu condiţia ca cel puţin 50% din
materia primă să provină din producţie proprie ;
achiziţionarea de teren, dacă valoarea acestuia
nu depăşeşte 10% din cheltuielile eligibile
totale pentru operaţiunea în cauză;
achiziţionarea echipamentelor de ocazie, cu
respectarea condiţiilor stabilite prin HG
442/2009 cu modificările şi completările
ulterioare;
capacităţi de depozitare a peştelui şi a
subproduselor din peşte;
investiţii privind energia neconvenţională, in
limita de maxim 10% din valoarea totală
eligibilă a proiectului cu condiţia ca aceasta să
fie folosită numai pentru activitatea de
producţie ce face obiectul contractului;
achiziţionarea de mijloace de transport
specifice pentru transportul peştelui viu,
peştelui proaspăt, a produselor rezultate în
urma procesării şi aprovizionarea cu materii
prime, ETC.

Valoarea
grantului

Maxim
13.315.500 lei

Contributia
beneficiaru
lui

40%
In cazul
solicitantulu
i
microîntrepr
indere,
întreprinder
e mică sau
întreprinder
e mijlocie;
70%
In cazul
solicitantulu
i
întreprinder
e
mare, cu
mai puţin
de 750 de
angajaţi sau
o cifră de
afaceri mai
mică de
200
milioane de
EURO.

Termen
limita

11 mai
2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.ampeste.ro/images/ghiduri/2013/ghidul-solicitantului-masura-2.1-actiunea-1-2-3update-2013.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

6 Martie 2013

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Prelucrarea şi
comercializarea
peştelui

Creşterea valorii
adăugate la produsele
pescăreşti

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
PENTRU PESCUIT
2007-2013, Măsura
2.3)

Susţinerea durabilităţii
sectorului primar
(acvacultură şi pescuit)
Aprovizionarea pieţei
interne cu produse
autohtone

NOU!
Modernizarea şi
transformarea
sectorului de procesare
existent

Solicitanti eligibili

Societati comerciale

Valoarea
grantului

Activitati eligibile





















construirea de noi unităţi de procesare;
extinderea şi modernizarea unităţilor existente;
achiziţionarea de echipamente moderne pentru
procesarea produselor şi a subproduselor;
achiziţionarea de tehnologii noi şi metode de
producţie inovatoare;
achiziţionarea de mijloace de transport
specializate pentru transportul peştelui şi al
altor materii prime necesare procesării, precum
şi al produselor din peşte;
achiziţionarea de echipamente capabile să
îmbunătăţească calitatea, siguranţa şi
trasabilitatea produselor;
cheltuieli pentru construirea de depozite
frigorifice pentru materia primă şi depozitarea
produselor şi subproduselor din peşte, precum
şi a semiconservelor din peşte;
construirea de capacităţi de depozitare a
peştelui şi a subproduselor din peşte, precum
şi a conservelor din peşte;
extinderea şi/sau modernizarea capacităţilor de
depozitare a peştelui, produselor şi
subproduselor din peşte, a conservelor şi
semiconservelor din peşte;
achiziţionarea de instalaţii şi echipamente
destinate exclusiv tratării, prelucrării şi
comercializării deşeurilor de produse
pescăreşti şi de acvacultura;
achiziţionarea de echipamente pentru
îmbunătăţirea siguranţei şi a condiţiilor de
muncă;
realizarea infrastructurii şi achiziţionarea de
echipamente care vor reduce impactul negativ
asupra mediului (în special prin îmbunătăţirea
folosirii subproduselor şi a reziduurilor);
achiziţionarea de software şi sisteme de
monitorizare pentru managementul unităţilor de
procesare;

-

Contributia
beneficiaru
lui

40% In
cazul
solicitantulu
i
microîntrepr
indere,
întreprinder
e mică sau
întreprinder
e mijlocie;
70% In
cazul
solicitantulu
i
întreprinder
e
mare, cu
mai puţin
de 750 de
angajaţi sau
o cifră de
afaceri mai
mică de
200
milioane de
EURO.

Termen
limita

11 mai
2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.ampeste.ro/images/ghiduri/2013/ghidul-solicitantului-masura-2.3-update-2013.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

etc.
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Instrument financiar
privind prevenirea
si pregatirea in
materie de protectie
civila si poluare
marina

Prevenirea si
pregatirea in materie
de protectie civila si
poluare marina

NOU!

Solicitanti eligibili

Orice entitate publica sau
privata din statele
participante la program,
organizatii internationale din
statele membre UE,
Norvegia, Islanda,
Liechtenstein, Croatia,
Macedonia.

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Aceasta cerere de proiecte este impartita in doua
sectiuni:

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Minim 25%

12 aprilie
2013

-

Minim 50%

25 iunie
2013

proiecte de prevenire – acele proiecte care sprijina
si completeaza eforturile de prevenire ale statelor
participante, concentrandu-se pe domeniile pentru
care exista o abordare europeana comuna;
proiecte de pregatire – crearea celor mai bune
conditii si imbunatatirea pregatirii, cresterea
sensibilizarii fata de protectia civila si/sau de
profesionistii din domeniul poluarii marine si
voluntarilor.
Printre actiunile finantate se numara:

proiecte care vizeaza studiul, conceptia,
testarea si punerea in practica a noilor abordari
de prevenire si/sau activitati in statele membre
sau evaluarea si imbunatatirea celor care
exista deja;

proiecte care vizeaza imbunatatiri concrete si
inovarea datorate cooperarii transnationale in
domeniul prevenirii;

proiecte care vizeaza dezvoltarea principiilor
generale si liniile directoare privind riscurile cu
impact potential important asupra mediului,
situatiei economice si oamenilor.

Uniunea
Europeana

LIFE+ Cerere de
propuneri 2013
NOU!
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Punerea in aplicare si
dezvoltarea politicii si
legislatiei comunitare in
domeniul
protectiei mediului.

Entitati inregistrate in statele
membre ale Uniunii
Europene sau in Croatia organisme publice si/sau
private, parti implicate si
institutii

Teme:
LIFE+ Natura si biodiversitate
LIFE+ Politica de mediu si guvernanta
LIFE+ Informare si comunicare

http://ec.europa.
eu/environment/l
ife/funding/lifeplu
s2013/call/index.
htm

Maxim 500.000
euro

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/opportunities/proposals/2013_c
all_prevprep_cp_marine_pol/Grant_application_Guide_PP_2013final.pdf

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

6 Martie 2013
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Uniunea
Europeana

Solutii bazate pe
TIC pentru
sprijinirea
persoanelor
varstnice in
activitatea zilnica la
locul de munca

Sa dezvolte solutii
bazate pe TIC
(incluzand produse,
servicii si sisteme) care
sa ajute persoanele in
varsta;
Sa conserve, cat mai
mult timp cu putinta, un
nivel de mobilitate
optimal si sa-si
imbunatateasca
increderea in sine,
autonomia, securitatea,
etc.
Sa permita persoanelor
in varsta sa-si
gestioneze sustenabil
activitatile cotidiene la
domiciliu;
Sa aduca un sprijin
ingrijitorilor nonprofesionisti.

Institutii constituite legal in
statele participante la
program.

Sporirea competitivitatii
intreprinderilor
ecologice, sprijinirea
ecologizarii
intreprinderilor noi si
existente, inovarea in
domeniul protectiei
mediului.

Intreprinderile private si
ONG-urile din Romania care
urmaresc sa dezvolte
afaceri eco-inovative in
regiuni mai putin dezvoltate
din Romania.

NOU!

Norvegia

Inovare in industria
verde
APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Consortiul trebuie sa
cuprinda intre 3 si 10
parteneri din cel putin 3
state participante la
program, incluzand
obligatoriu o organizatie a
utilizatorilor finali, un
partener de afaceri si o IMM
(care poate fi considerat si
partener de afaceri).

Sunt încurajate
parteneriatele cu entităţi din
Norvegia.

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Dezvoltarea solutiilor utilizand tehnologii informatice
si de comunicare pentru sustinerea si gestionarea
activitatilor la locul de munca a persoanelor
varstnice, inclusiv activitati sociale, de voluntariat,
etc., pastrand totodata sanatatea si motivatia
acestora pentru o viata activa.

Maxim 3
milioane euro

-

30 aprilie
2013

Dezvoltarea unor activitati economice eco-inovative
in regiuni mai putin dezvoltate din Romania.

-

Minim 10%
pentru
ONG-uri

Apel
nelansat.

Granturi vor fi oferite pentru proiecte individuale,
pentru scheme de granturi mici, si pentru relatii
bilaterale.

Min 50%
pentru IMMuri

Programul
se va
lansa in 12
martie
2013.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.norwaygrantsgreeninnovation.no/

Obiectivul
programului

http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/

Program de
finantare

Finantator

6 Martie 2013
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Sprijin pentru
integrarea
intreprinderilor in
lanturile de furnizori
sau clustere
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 1,
DMI 1.3,
Operatiunea 1.3.3)
APEL NELANSAT
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Stimularea
concentrarilor
economice prin
finantarea de proiecte
implementate in
parteneriat de
intreprinderi mici si
mijlocii, institute de
cercetare, universitati,
ONG si/sau autoritati
publice locale.
Accelerarea procesului
de creare si/sau
dezvoltare a
intreprinderilor
/activitatilor inovative,
cu potential ridicat de
interactiune in scopul
cresterii numarului de
furnizori si clienti.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Entitatile de management al
clusterelor (EMC), ce vor
depune proiecte in
numele clusterelor pe care
le reprezinta.

Asigurarea de servicii de consultanta
Activitati de marketing
Activitati aferente organizarii de si/sau participarii la
sesiuni de formare (training) si / sau evenimente
pentru facilitarea schimbului de experienta
Activitati legate de asigurarea managementului
clusterelui
Activitati legate de achizitii (achizitia de active
corporale, altele decat cladiri si terenuri, achizitia de
active necorporale, achizitia de obiecte de inventar)

EMC trebuie sa aiba in
componenta (ca asociati cu
drepturi depline) minim 10
intreprinderi mici si mijlocii
(IMM), din domeniul
productiv si/sau al serviciilor
de inalta tehnologie bazate
pe utilizarea intensiva a
cunoasterii.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Apelul se
va lansa în
martie
2013,
conform
calendarul
ui
orientativ
al lansarii
operaţiunil
or din
cadrul
POSCCE

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://oiimm.mimmcma.ro/category/oiimm/opera%C5%A3iu
nea-clustere

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

6 Martie 2013
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Program de
finantare

Finantator

Cecuri de inovare
(PLANUL
NATIONAL DE
CERCETARE,
DEZVOLTARE SI
INOVARE 2007-2013
Program INOVARE )

APEL NELANSAT

Asigurarea unui
instrument flexibil
pentru sustinerea IMMurilor din sectorul
productiv in vederea
modernizarii
tehnologice si cresterii
gradului de inovare.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderile mici si mijlocii

IMM-urile sunt incurajate sa dezvolte parteneriate cu
institutii de cercetare si inovare in scopul de a crea
produse si servicii inovatoare pe baza de tehnologii
avansate.

Persoanele fizice autorizate

Beneficiarii pot colabora cu furnizori de servicii,
organizatii de cercetare de drept public si de drept
privat (conform definiției din regulamentul
european CE 800/2008) ce fac parte din sistemul
național de cercetare-dezvoltare.
Cecurile de inovare pot fi eliberate in orice domeniu
economic sau stiintific si vor conduce la o
accelerare a transferului tehnologic intre institutii de
cercetare si IMM-uri.

Pot fi finantate activitati din urmatoarele categorii:

Cercetare industriala;

Dezvoltare experimentala;

Studii de fezabilitate tehnica;

Protectia drepturilor de proprietate
intelectuala;

Inovare de proces si organizationala in
servicii;

Procurarea de servicii suport si de
consultanta pentru inovare.
Cecurile de inovare se deconteaza pe o perioada de
6 luni de la data la care au fost eliberate.
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Valoarea
grantului

Valoarea
maxima a unui
cec de inovare
este de 45.000
lei.

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat
Programul
va fi
redeschis
in primul
trimestru
al anului
2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/Inovare/Pachet%20de%20informatii
.pdf

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

6 Martie 2013
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Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Crearea, dezvoltarea,
modernizarea
infrastructurii de
turism pentru
valorificarea
resurselor naturale si
cresterea calitatii
serviciilor turistice

Valorificarea resurselor
naturale in scop turistic

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 5,
DMI 5.2)

Program activ doar in
regiunile Sud – Vest
Oltenia si Centru

Diversificarea
serviciilor turistice
Crearea / extinderea
structurilor de
agrement turistic, in
scopul cresterii
numarului turistilor si a
duratei sejurului

Solicitanti eligibili

Unitati administrativteritoriale (autoritati ale
administratiei publice locale)
Asociatii de Dezvoltare
Intercomunitara
Parteneriatului intre unitati
administrativ-teritoriale
(autoritati ale administratiei
publice locale)
IMM din domeniul turismului
si activitati conexe
Parteneriat intre unitati
administrativ-teritoriale
(autoritati ale administratiei
publice locale) si ONG-uri,
avand lider o unitate
administrativ-teritoriala
(autoritate a administratiei
publice locale)

Activitati eligibile



Amenajarea obiectivelor turistice naturale
cu potential turistic



Valorificarea potentialului turistic montan



Dezvoltarea turismului balnear



Crearea, reabilitarea si extinderea
infrastructurii de agrement, inclusiv a
utilitatilor aferente

Activitatile privind structuri de primire turistice cu
functiuni de cazare si functiuni de alimentatie nu
sunt eligibile in cadrul acestei cereri de proiecte.

POR va finanta obiectivele cu potential turistic care
sunt incluse in :
-localitatile din mediul urban;
-localitatile din mediul rural in care sunt
implementate proiecte cu valoare mai mare de
6.400.000 lei;

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Valoarea totala
a proiectului
trebuie sa fie
cuprinsa intre
700.000 lei si
89.000.000 lei.

Pentru
infrastructur
a de turism
de utilitate
publica:
1.94%

Pentru
proiectele care
se
implementeaza
in mediul rural
valoarea minima
totala a
proiectului
trebuie sa fie
mai mare de
6.400.000 lei.

Pentru
infrastructur
a de turism
publica /
privata,
care intra
sub
incidenta
regulilor
ajutorului
de stat:
intre 30 –
50%

Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte cu
depunere
continua
incepand
cu data
de 3
decembri
e 2012.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.inforegio.ro/node/19
http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORAxa5&eID=44

Program de
finantare

Finantator

-statiunile turistice balneare, climatice, si balneoclimatice (indiferent daca sunt localizate in mediul
rural sau urban)
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Program de
finantare

Finantator

Infiintarea grupurilor
de producatori
(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 142)
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Incurajarea infiintarii
grupurilor de
producatori din sectorul
agricol si silvic in
vederea obtinerii de
produse de calitate
care indeplinesc
standardele
comunitare, prin
aplicarea unor
tehnologii de productie
unitare si sprijinirea
accesului la piata a
propriilor membri.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Societati comerciale;
Societati agricole si alte
forme de asociere in
agricultura;
Asociatii;
Cooperative agricole;
Orice alta forma juridica de
asociere, conform legislatiei
in vigoare.

Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14
iulie 2005):

Este persoana juridica infiintata la initiativa
producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de
a comercializa in comun produsele agricole si
silvice ale membrilor;

este format din cel putin 5 membri;

comercializeaza cel putin 75% din productia
proprie obtinuta prin intermediul grupului de
producatori;

dovedeste prin evidenta contabila, ca are
inregistrata o valoare minima a productiei
comercializate, pentru grupa de produs pentru
care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000
Euro, echivalent in lei; etc
Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de
producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde
acesta isi desfasoara activitatea.

Valoarea
grantului

Rate anuale
acordate in
primii 5 ani de la
data
recunoasterii
grupului de
producatori;
Plafoane:
Anul I 100.000
Euro
- Anul II
100.000 Euro
- Anul III
80.000 Euro
- Anul IV
60.000 Euro
- Anul V
50.000 Euro

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte cu
depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

www.apdrp.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

6 Martie 2013
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Program de
finantare

Finantator

Programul ICT
Policy Support

Stimularea inovarii si
competitivitatii prin
preluarea pe scara
larga a tehnologiei
informatiei si
comunicatiilor de catre
cetateni, administratia
publica si mediul de
afaceri, in special IMMurile.

Solicitanti eligibili

Administratiile centrale,
autoritatile locale/regionale,

Activitati de stimulare a inovarii si competitivitatii si
dezvoltarii unei societati informationale durabile si
inclusive.

universitatile,

Temele principale sunt:

centrele de cercetare,



IMM-urile,



marile companii,



agentiile,




etc.
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Valoarea
grantului

Activitati eligibile

“Cloud” pentru servicii publice si orase
“inteligente”
Continut digital, acces deschis la date si
creativitate
TIC pentru sanatate, imbatranire activa si
incluziune
Servicii electronice fiabile
Obiectivul inovare si alte actiuni

-

Contributia
beneficiaru
lui

50%
20% in
cazul
proiectelor
depuse in
cadrul
tematicii
“Best
Practice
Networks”

Termen
limita

14 mai
2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CI
P;efp7_SESSION_ID=2BDqRP3Q839b6gd223FQTFGGJbr
1HNn4k6KvLnHQ1bT9b4wMvZsP!799037642?callIdentifier
=CIP-ICT-PSP-2013-7

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Programul de
asistenta
nerambursabila
germana 2011-2013:
Cooperare pentru
formare

Sunt incurajate
proiectele pentru
formarea si calificarea
personalului.

Solicitanti eligibili

Grupuri scolare, licee,
scolile profesionale, scolile
tehnice sau alte institutii de
invatamant care ofera
tinerilor o educatie
profesionala si practica;
Institutii si organizatii din
domeniul sanatatii /
asistenta sociala: spitale,
orfelinate, case pentru
batrani sau pentru persoane
cu handicap, grupuri
dezavantajate, unitati
terapeutice (ex. ergoterapie,
recuperare, balneo-terapie,
etc.);

Activitati eligibile

Domeniile pot fi: industrial, agricultura, constructii,
energetic, transporturi, mestesuguri-artizanat,
prelucrarea lemnului, etc., precum si sanatate,
terapie, asistenta sociala, etc.
Programul mai cuprinde asistenta nerambursabila
pentru formarea de formatori, maistri si specialisti,
instruirea personalului, know-how, exemple si
demonstratii necesare profesorilor si tehnicienilor
romani.
Mai mult, programul poate dezvolta cooperarea cu
scoli de arte si meserii, centre de mestesugari,
asociatii agricole si patronale.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Costuri
suportate de
catre partea
germana:
salariul
profesorilorexpertilor
germani aflati in
misiune,
transportul
international,
asigurarile
medicale.

Cazarea si
masa la
internatul
unitatii a
expertilor
germani,
transportul
local de la
si pana la
unitate,
diurna 400
ron/proiect.

31
decembrie
2013

Maxim 28,125
milioane euro

50%

Sesiune
de
depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://v-market.ro/ses/?page_id=177

Guvernul
german

Obiectivul
programului

Pot si organizate cursuri, workshopuri si seminarii
pentru formare, calificare, recalificare, orientare
profesionala.

Societati comerciale,
asociatii, fundatii sau
organizatii care sunt active
in domeniul educarii si
ingrijirii tinerilor, batranilor si
a celor cu dizabilitati.
Schema de ajutor
de stat privind
asigurarea
dezvoltarii
economice durabile
instituita prin H.G.
nr. 1680/2008
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Dezvoltarea regionala
prin stimularea
realizarii de investitii si
a crearii de noi locuri
de munca.

Intreprinderi mici si mijlocii
Intreprinderi mari

Ajutorul de stat se acorda intreprinderiilor care au
prezentat, inaintea inceperii lucrarilor, o Cerere de
acord pentru finantare si care realizeaza
investitii initiale.
Conditii de eligibilitate a investitiei:

investitia initiala are o valoare care
depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010);

se creeaza cel putin 100 de noi locuri de
munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010).

www.mfinante.ro

Guvernul
Romaniei

6 Martie 2013

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Programul Kogalniceanu se axeaza pe doua
componente:
• Subventionarea a maximum 70% din rata
dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste
sa il acceseze, dar nu mai mult de 6,5% pe an;
• Acordarea de garantii, de catre Fondul national de
garantare, in numele si in contul statului, pentru
maximum 80% din valoarea creditului pe care il ia o
intreprindere mica si mijlocie, fara ca garantia sa
poata depasi 100.000 de lei.
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai
pentru:
• cheltuieli privind aprovizionarea, productia,
desfacerea;
• cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau
prestarea de servicii;
• cheltuieli privind constituirea, prelucrarea,
valorificarea stocurilor;
• alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii
activitatii curente;
• cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
• plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor
sume datorate bugetului general consolidat;
• alte costuri de operare.

-

-

Inscrierea
on-line se
desfasoar
a incepand
cu data de
9
septembri
e 2011 in
sesiune
continua
pana la
epuizarea
bugetului
alocat
programul
ui.

Prioritatea/Programul sectorial SAVE – eficienta
energetica

-

25%

8 mai
2013

Dezvoltarea si
sustinerea investitiilor

Intelligent Energy
Europe (IEE)

sa impulsioneze
eficienta energetica si
folosirea rationala a
resurselor energetice;

Asociatiile,

sa promoveze noile
resurse de energie si
sa sustina diversificare
energetica;

centrele de cercetare,

Crearea si mentinerea
locurilor de munca

autoritatile locale si
regionale,

IMM-urile,
universitatile.
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Termen
limita

Intreprinderile mici si mijlocii
cu minim 2 ani de
functionare

Programul Mihail
Kogalniceanu
pentru intreprinderi
mici si mijlocii

sa promoveze eficienta
energetica si folosirea
noilor surse de energie
in transport.

Contributia
beneficiaru
lui

Activitati eligibile

Prioritatea / Programul sectorial ALTENER – surse
alternative de energie
Prioritatea / Programul sectorial STEER – folosirea
eficienta a energiei in transport
INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a
cladirilor si Leadership local pentru energie –
initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

Uniunea
Europeana

Valoarea
grantului

Solicitanti eligibili

www.aippimm.ro

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Schema de ajutor
de stat pentru
sprijinirea
investitiilor care
promoveaza
dezvoltarea
regionala prin
utilizarea
tehnologiilor noi si
crearea de locuri de
munca instituita
prin H.G. nr.
797/2012
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Scopul schemei de
ajutor de stat instituitǎ
prin proiectul de
hotǎrare de Guvern il
reprezintǎ dezvoltarea
regionalǎ prin
realizarea de investitii
care utilizeazǎ
tehnologii noi si
genereaza un numar
mare de locuri de
muncǎ cu valoare
adaugatǎ ridicata si
care:
• fie conduc la
obtinerea de produse,
servicii, tehnologii
inovative;
• fie includ o
componentǎ ITC de
minim 20% din
valoarea planului de
investitii.

Solicitanti eligibili

Intreprinderi in domenii
precum ITC, cercetare –
dezvoltare, inovare, energie,
precum si in industria
prelucratoare inalt
tehnologizata.
Nu se acorda ajutoare de
stat:
• activitatilor din sectorul
carbunelui;
• activitatile in sectorul
siderurgic;
• activitatile in sectorul
constructiilor navale;
• activitatile in sectorul
fibrelor sintetice.

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Prezenta schemǎ de ajutor de stat are in vedere
finantarea costurilor salariale aferente personalului
inalt calificat in domenii precum ITC, cercetare –
dezvoltare, inovare, energie, precum si in industria
prelucratoare inalt tehnologizata.
Investitiile pentru care se solicita finantare in cadrul
schemei de ajutor de stat trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
• sa fie investitie initiala
• sa fie investitie inovativa sau sa includa o
componenta ITC de minim 20% din valoarea
planului de investitii (exclus terenuri, cladiri) ;
• sa conduca la crearea a cel putin 200 de locuri de
munca;
• sa faca dovada viabilitatii proiectului de investitie
si a eficientei economice a intreprinderii pe baza
Planului de afaceri;
• sa faca dovada contributiei la dezvoltarea
regionala prin plata efectiva de taxe si impozite la
bugetul general consolidat si bugetele locale pe
perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data
finalizarii acesteia, din care se deduce valoarea
ajutorului de stat. Aceasta contributie trebuie sa fie
intr-o valoare cel putin egala cu valoarea ajutorului
de stat solicitat.

-

Contributia
beneficiaru
lui

50%

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.mfinante.ro/ghid797.html?pagina=domenii

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Cultura 2007-2013
Componenta 1 –
Sprijinirea
proiectelor culturale
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Prin aceasta
componenta a
Programului
Cultura sunt finantate
proiecte din toate
domeniile: patrimoniu,
arte vizuale, artele
spectacolului, carte si
lectura, traduceri
literare

Solicitanti eligibili

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atata
timp cat acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.
Tarile participante la
Program: statele membre
ale UE, Croatia, Turcia,
Serbia, Fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei,
statele SEE (Liechtenstein,
Norvegia, Islanda)

Activitati eligibile

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de
cooperare: proiecte care cuprind un numar de
activitati culturale multianuale care au drept scop
realizarea unei cooperari durabile si structurate intre
operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial
sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv
global comun, bazat pe un acord de cooperare.
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte
culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata
mai scurta si de o amploare mai mica, al caror
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei
cooperari pe termen lung intre operatori culturali.
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor
de fictiune, indiferent de genul literar (romane,
basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie
etc.) ai caror autori sunt cetateni sau rezidenti ai
unei tari participante la Program; limbile eligibile
sunt limbile oficiale ale tarilor participante la
Program si limbile moarte (latina si greaca veche).
Componenta 1.3.5 - Proiecte de cooperare cu tari
tert
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala
intre tari care participa la Program si tari tertecare
au incheiat acorduri de asociere sau de cooperare
cu UE, sub rezerva existentei prevederilor care
vizeaza domeniul cultural.
Componenta 1.3.6 Festivalurile culturale europene

Valoarea
grantului

C. 1.1. :
200.000 –
500.000 euro /
an,
C. 1.2.1. :
50.000 –
200.000 euro /
proiect,
C. 1.2.2: 2.000
–60.000 euro,
C.1.3.5: 50.000
–200.000 euro/
proiect
C.1.3.6: maxim
100.000 euro/
proiect

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 50%

Termen
limita

C. 1.1. si
1.2.1:
1
octombrie
in fiecare
an
C. 1.2.2:
3 februarie
in fiecare
an
C. 1.3.5:
3 mai in
fiecare an

Informatii
suplimenta
re/Website
program
Punctul de Contact Cultural al Romaniei
http://www.cultura2007.ro

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

C. 1.3.6:
15
noiembrie
in fiecare
an,

pana la
finele
Programul
ui, in 2013
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Program de
finantare

Finantator

Cultura 2007-2013
Componenta 2 –
Sprijinirea
organizatiilor active
la nivel european in
domeniul culturii

Prin aceasta
componenta a
Programului Cultura se
cofinanteaza
cheltuielile aferente
programului de lucru
pe termen lung al
organizatiilor care au
ca misiune un subiect
de interes european in
domeniul culturii sau
ale caror obiective sunt
incluse in politica UE
din respectivul
domeniu.

Solicitanti eligibili

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atata
timp cat acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.
Tarile participante la
Program: statele membre
ale UE, Croatia, Turcia,
Serbia, Fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei,
statele SEE (Liechtenstein,
Norvegia, Islanda)

Activitati eligibile

Sunt eligibile trei categorii de
organizatii: ambasadori, retele de
advocacy, si platforme de dialog structurat.
Ambasadorii sunt acei operatori care, prin influenta
pe care o exercita in domeniul cultural la nivel
european, dovedesc o aptitudine reala de a fi
considerate veritabili „reprezentanti” ai culturii
europene si, in consecinta, pot indeplini rolul de
ambasadori culturali europeni. Sunt vizate in mod
special orchestrele, corurile, grupurile teatrale si
companiile de dans ale caror activitati au o
dimensiune europeana reala. Activitatile organizatiei
trebuie sa se desfasoare in cel putin 7 tari
participante la Program.

Valoarea
grantului

Intre 75.000 si
600.000 de
euro, in functie
de categoria
pentru care se
solicita finantare

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 20%

Termen
limita

15
septembri
e in fiecare
an,
pana la
finele
Programul
ui, in 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program
Punctul de Contact Cultural al Romaniei
http://www.cultura2007.ro

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

Retelele de advocacy sunt acei operatori culturali
care sunt delegati de membrii asociati si care
asigura o suficienta reprezentare a uneia sau mai
multor categorii de operatori culturali sau de domenii
culturale la nivel european. Retelele trebuie sa aiba
cel putin un an de existenta.
Platforme de dialog structurat sunt acele organizatii
care dezvolta un dialog structurat activ cu Comisia
Europeana in cadrul unui proces specific, precum si
gruparilor care realizeaza analize de politici si
sprijina atingerea obiectivelor Agendei europene
pentru cultura.
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Program de
finantare

Finantator

Cultura 2007-2013
Componenta 3 Sprijinirea
activitatilor de
analiza, colectare si
diseminare de
informatii, de
maximizare a
impactului
proiectelor din
domeniul cooperarii
culturale

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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Prin aceasta
componenta a
Programului
Cultura este oferit
sprijin financiar atat
pentru activitati de
analiza si de
diseminare care
sprijina strangerea de
informatii despre
rezultatele proiectelor,
raspunzand astfel
nevoii de date
cantitative solide in
sectorul cultural, cat si
pentru evaluarea
rezultatelor in raport cu
obiectivele
Programului.

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atata
timp cat acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.

Accelerarea absorbtiei
fondurilor europene
prin asigurarea
resurselor financiare si
prin garantarea
imprumuturilor
necesare pentru
cofinantarea
proiectelor.

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.

Tarile participante la
Program: statele membre
ale UE, Croatia, Turcia,
Serbia, Fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei,
statele SEE (Liechtenstein,
Norvegia, Islanda)

Activitati eligibile

Prin Program se acorda fondurile necesare realizarii
de studii si analize in domeniul cooperarii culturale
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale
europene. Se are in vedere cresterea volumului si a
calitatii informatiilor si datelor disponibile, cu scopul
conturarii unor perspective comparative si al
dezvoltarii de analize referitoare la cooperarea
culturala la nivel european, in special in ceea ce
priveste mobilitatea creatorilor si actorilor culturali,
circulatia operelor de arta, a produselor culturale si
artistice, dar si dialogul intercultural.

Valoarea
grantului

Maximum
120.000 de euro
pentru fiecare
an de activitate

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 40%

Termen
limita

1
octombrie
in fiecare
an,
pana la
finele
Programul
ui, in 2013

De asemenea, Programul sprijina colectarea si
diseminarea de informatii si activitati al caror
obiectiv este maximizarea impactului proiectelor.
Programul promoveaza schimbul de experienta si
de bune practici, activitatile de diseminare a
informatiilor referitoare la Program, precum si cele
referitoare la cooperarea culturala transeuropeana
in general.

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.

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.

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infr
astructura-descrierea-produsului

Fondul
National de
Garantare
a Creditelor
pentru
intreprinderi
Mici si
Mijlocii

Solicitanti eligibili

Punctul de Contact Cultural al Romaniei
http://www.cultura2007.ro

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului
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