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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Calitate in servicii
de ocupare
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 4, DMI 4.1)

Imbunatatirea si
diversificarea tipurilor
de servicii furnizate
clientilor SPO;
Imbunatatirea
procesului de
monitorizare si de
evaluare a impactului
net al masurilor
active de ocupare.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca



Unitatile cu personalitate juridica
din subordinea ANOFM,
respectiv:
• Agentiile Judetene pentru
Ocuparea Fortei de Munca
• Centrele Regionale de
Formare Profesionala a Adultilor
• Centrul National de Formare
Profesionala a Personalului
Propriu



Parteneri nationali pot fi:
-Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
- ONG-uri cu activitate relevanta
pentru specificul acestui DMI;
- Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati;
- Structuri/agentii subordonate/
coordonate de MMFPSPV;
- Agentii/institutii
guvernamentale cu atributii in
domeniul ocuparii si incluziunii
sociale;
- Organizatii sindicale si
patronale.







NOU!
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Dezvoltarea si implementarea de actiuni
inovatoare si transnationale in sprijinul
modernizarii Serviciului Public de Ocupare;
Dezvoltarea serviciului de asistenta
personalizata si abordare individuala pentru
somerii cu dificultati de integrare/reintegrare pe
piata muncii;
Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”;
Dezvoltarea solutiilor pentru abordarea
somajului neinregistrat, in special in mediul
rural si pentru grupurile vulnerabile;
Dezvoltarea bazei de date privind serviciile
furnizate, locurile de munca vacante si
angajatorii;
Elaborarea de analize, studii, cercetari si
prognoze privind piata muncii, incluzand
nivelul general al muncii nedeclarate sau al
ocuparii informale;
Extinderea sistemului de management al
calitatii;
Elaborarea si implementarea instrumentelor
adecvate pentru monitorizarea si evaluarea
impactului real al masurilor active pe piata
muncii.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectului
va fi cuprinsa
intre: minim
echivalentul in
lei a 500.000
euro si maxim
echivalentul in
lei a 2.000.000
euro.

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 25%

Termen
limita

29
decembrie
2014, ora
16

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/180.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Prevenirea si
corectarea
fenomenului de
parasire timpurie a
scolii
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 2, DMI 2.2)

NOU!

Prevenirea
fenomenului de
parasire timpurie a
scolii, in special
pentru populatia
roma, persoanele cu
dizabilitati si
persoanele din
mediul rural, precum
si alte categorii de
grupuri vulnerabile
Furnizarea
competentelor si
abilitatilor de baza
necesare persoanelor
care au parasit
timpuriu scoala

Solicitanti eligibili

Beneficiari si parteneri eligibili
pot fi:
1. ONG–uri (cu activitate
relevanta in prevenirea parasirii
timpurii a scolii);
2. Unitati de invatamant (ISCED
0-3) acreditate, publice si
private, din reteaua scolara
nationala;
3. Furnizori de orientare si
consiliere scolara, publici si
privati;
4. Institutii de cult si asociatii
religioase;
5. Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
6. Institutii/agentii
guvernamentale cu atributii in
domeniul incluziunii sociale.

Activitati eligibile






Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Dezvoltarea de programe integrate pentru
cresterea accesului si participarii in
invatamantul primar si secundar pentru
persoanele apartinand grupurilor vulnerabile,
inclusiv sprijin financiar pentru familiile
acestora;
Implementarea programelor de tip “scoala dupa
scoala”, educatie remediala si invatare asistata;
Reintegrarea in educatie a celor care au parasit
timpuriu scoala (inclusiv programe
de educatie de tip “a doua sansa”).

Valoarea
totala eligibila
a proiectelor
va fi cuprinsa
intre
echivalentul in
lei a:
- minim
500.000 euro
- maxim
2.000.000
euro

Variabila

17
decembrie
2014, ora
16

Sprijinirea angajatilor in vederea participarii la
FPC pentru obtinerea unei calificari sau pentru
cresterea nivelului de calificare (respectiv
trecerea de la un nivel de calificare la un alt
nivel superior), inclusiv asigurarea costurilor de
transport, hrana pe durata desfasurarii formarii,
stimulente menite sa imbunatateasca
participarea eficienta a angajatilor la FPC prin
finantarea bazata pe performante etc.;
Sprijinirea angajatilor in vederea validarii si
certificarii rezultatelor invatarii anterioare;
Campanii de promovare adresate angajatilor si
angajatorilor privind beneficiile participarii la
programele de FPC care ofera calificare
completa/recalificare;
Schimb de experiente si diseminarea bunelor
practici si a lectiilor invatate in domeniul FPC.

Valoarea
totala eligibila
a proiectelor
va fi cuprinsa
intre
echivalentul
in lei a:
- minim
500.000 euro
- maxim
2.000.000
euro

Variabila

17
decembrie
2014, ora
16

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc2014/gs181.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

Parteneriatul este obligatoriu.
Formare
profesionala
continua pentru
angajati
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 2, DMI 2.3)

NOU!
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Furnizare cursuri de
calificare si
recalificare a
angajatilor;
Acordare de sprijin si
stimulente angajatilor
in vederea participarii
la FPC;
Sprijinirea angajatilor
pentru validarea
cunostintelor
dobandite anterior;
Acordare de facilitati
pentru persoanele
„greu de motivat”
(adultii necalificati
sau cu un nivel
scazut de calificare).

Solicitanti si parteneri eligibili
sunt:
1. Furnizori de FPC autorizati,
publici si privati;
2. Centre autorizate de Evaluare
si Certificare a competentelor
profesionale;
3. ONG-uri ;
4. Organizatii sindicale si
patronate;
5. Asociatii profesionale,
camere de comert si industrie.
Depunerea unei cereri de
finantare se va realiza
obligatoriu in parteneriat.








http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc2014/gs182.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

8 Decembrie 2014
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Program de
finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Masuri active de
ocupare pentru
zone foste
industrializate
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 5, DMI 5.1)

Obiectivul
programului

Atragerea si
mentinerea a cat mai
multor persoane pe
piata muncii, in
vederea obtinerii unei
rate cat mai mare de
ocupare, cu accent
special pe grupurile
dezavantajate pe
piata muncii;
Reducerea somajului
de lunga durata prin
actiuni preventive si
corective;

NOU!
Imbunatatirea
capacitatii de ocupare
a persoanelor in
cautarea unui loc de
munca, a somerilor,
in special de lunga
durata si a
persoanelor inactive.
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Solicitanti eligibili

Beneficiarii/partenerii eligibili
sunt:
1. Furnizori de FPC autorizati,
publici si privati;
2. Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati;
3. Camere de Comert si
Industrie;
4. Intreprinderi, indiferent de
natura capitalului si forma de
organizare;
5. ONG-uri ;
6. Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
7. Patronate si organizatii
sindicale;

Activitati eligibile











Furnizarea programelor de formare
profesionala, la locul de munca sau in afara
locului de munca, care sa asigure cresterea si
diversificarea competentelor profesionale ale
persoanelor in cautarea unui loc de munca;
Activitati pentru stimularea mobilitatii
geografice si ocupationale, inclusiv prime de
incadrare/instalare;
Promovarea initiativelor locale pentru sprijinirea
persoanelor aflate in somaj de lunga durata in
vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii;
Furnizarea serviciilor de asistenta, inclusiv
stimulente financiare, pentru inceperea unei
activitati independente sau pentru initierea unei
afaceri;
Formare profesionala, inclusiv prin tehnici si
metode moderne, in vederea adaptarii
calificarilor la nevoile pietei muncii, prin
dobandirea, actualizarea sau schimbarea
calificarilor, respectiv initiere, calificare,
recalificare, perfectionare si specializare;
Furnizarea serviciilor de informare si consiliere
profesionala si plasare la locul de munca, prin
implementarea planurilor individuale de
actiune, adresate in special persoanelor
amenintate de pierderea locului de munca si
somerilor de lunga durata.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectelor
va fi cuprinsa
intre
echivalentul
in lei a:
- minim
500.000 euro
- maxim
2.000.000
euro

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

17
decembrie
2014, ora
16

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs183.pdf

Finantator

8 Decembrie 2014
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Program de
finantare

Finantator

Masuri active de
ocupare pentru
zone foste
industrializate
in mediul rural
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 5, DMI 5.2)

NOU!

Imbunatatirea calitatii
resurselor umane in
zonele rurale, in
vederea facilitarii
accesului la ocupare
in activitati nonagricole;
Asigurarea
sustenabitatii pe
termen lung in zonele
rurale prin crearea
conditiilor pentru
dezvoltarea
intreprinderilor
profitabile nonagricole;
Facilitarea integrarii
durabile pe piata
muncii prin furnizarea
serviciilor de sprijin
si suport pentru
membrii de familie
dependenti din
zonele rurale;
Cresterea
oportunitatilor de
ocupare.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii/partenerii eligibili
sunt:
1. Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati;
2. Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
3. Organizatii sindicale;
4. Furnizori de FPC autorizati,
publici si privati;
5. ONG-uri ;
6. Intreprinderi, indiferent de
natura capitalului si forma de
organizare;
7. Patronate;
8. Asociatii profesionale.

Activitati eligibile
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Dezvoltarea si implementarea programelor de
promovare a culturii antreprenoriale in mediul
rural, cu o atentie speciala acordata femeilor;
Activitati de consiliere si asistenta pentru
inceperea unei activitati independente sau
pentru initierea unei afaceri in mediul rural,
inclusiv asistenta privind modalitatea de
accesare si utilizare a microcreditelor, cu o
atentie speciala acordata femeilor;
Furnizarea serviciilor de informare si consiliere
profesionala, consiliere in cariera, consiliere
pentru dezvoltarea personala si alte tipuri de
servicii de sprijin;
Evaluarea competentelor dobandite in contexte
informale si/sau nonformale pentru persoanele
din mediul rural, in scopul certificarii
cunostintelor, abilitatilor si aptitudinilor pentru
activitati non-agricole;
Furnizarea programelor de formare
profesionala pentru persoanele din mediul
rural, cu exceptia formarii in scopul calificarii
sau recalificarii angajatilor din domeniile
agricole, in vederea cresterii gradului de
ocupabilitate prin imbunatatirea abilitatilor si
competentelor necesare pe piata muncii;
Furnizarea programelor de formare
profesionala in sectoarele non-agricole, inclusiv
programe de formare pentru imbunatatirea
abilitatilor si competentelor necesare pe piata
muncii, pentru persoanele ocupate in
agricultura de subzistenta si/sau persoanele
din mediul rural;
Dezvoltarea si furnizarea programelor de
formare profesionala pentru dezvoltarea
competentelor antreprenoriale pentru
promovarea afacerilor in mediul rural;
Furnizarea serviciilor de plasare la locul de
munca si a altor servicii de ocupare precum
activitati de informare, cresterea constientizarii,
orientare, consiliere, activitati motivationale,
sprijin in gasirea unui loc de munca, burse de
locuri de munca, organizate in zonele rurale.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectelor
va fi cuprinsa
intre
echivalentul
in lei a:
- minim
500.000 euro
- maxim
2.000.000
euro

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

17
decembrie
2014, ora
16

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs184.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

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

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

NOU!

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

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

Maxim 37,5
milioane euro
pentru
regiunile NordEst, Sud-Est,
Sud Muntenia,
Sud-Vest
Oltenia, NordVest si Centru
Maxim 26,25
milioane euro
pentru
Regiunile Vest
si Ilfov
Maxim 11,25
milioane euro
pentru
Bucuresti

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 50%
pentru
regiunile
Nord-Est,
Sud-Est,
Sud
Muntenia,
Sud-Vest
Oltenia,
Nord-Vest
si Centru
Minim 65%
pentru
Regiunile
Vest si Ilfov
Minim 85%
pentru
Bucuresti

Termen
limita

Inregistrar
ea
cererilor
de acord
pentru
finantare
se
realizeaza
in sesiune
continua.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
integrarea
grupurilor
vulnerabile pe piata
muncii

Dezvoltarea
programelor
specifice, inclusiv
stimulente pentru
angajatori, pentru
(re)integrarea pe
piata muncii a
grupurilor vulnerabile,
in special a tinerilor
peste 18 ani care au
parasit sistemul de
stat de protectie a
copilului;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 6, DMI 6.2)

APEL NELANSAT
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Programe de
formare pentru
dezvoltarea
competentelor si
calificarilor de baza
pentru grupurile
vulnerabile.

Solicitanti eligibili

Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice
Autoritatea
Nationala pentru Protectia
Drepturilor Copilului si Adoptie
Depunerea unei cereri de
finantare se poate realiza in
parteneriat cu Structuri/ agentii
subordonate/coordonate de
MMFPSPV;
Agentii/institutii guvernamentale
cu atributii in domeniul ocuparii
si incluziunii sociale;
Cooperative sociale, asociatii de
intrajutorare, ONG-uri cu
activitate relevanta pentru
specificul acestui DMI;
Furnizori de servicii de ocupare
acreditati, publici si privati ;
Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
Furnizori de FPC autorizati,
publici si privati;
Furnizori de servicii sociale
publici/privati.

Valoarea
grantului

Activitati eligibile



proiecte care vizeaza implicarea si activarea
actorilor din mediul privat in implementarea
planurilor ce vizeaza facilitarea ocuparii pe
piata muncii pentru grupurile vulnerabile



proiecte care vizeaza cu precadere incluziunea
sociala a copiilor si tinerilor din sistemul
institutionalizat de protectie

-

Contributia
beneficiaru
lui

8,6%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/ghid6.2.pdf

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Clustere de inovare

Cresterea capacitatii
de cercetaredezvoltare si inovare
in domenii identificate
de Strategia
Nationala de CDI
2014-2020 ca
domenii de cercetare
de specializare
inteligenta, precum si
in sanatate, identificat
ca domeniu prioritar
de interes national

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
A 1.1.1)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Clusterele de inovare: structuri
sau grupuri organizate de parti
independente (intreprinderi nouinfiintate inovatoare,
intreprinderi mici si mijlocii si
intreprinderi mari, precum si
organizatii de cercetare si
diseminare a cunostintelor,
organizatii non-profit si alti
operatori economici afiliati)
concepute pentru a stimula
activitatea inovatoare prin
promovarea utilizarii in comun a
echipamentelor si a schimbului
de cunostinte si cunostinte de
specialitate si prin contributii
efective la transferul de
cunostinte, stabilirea de
contacte, diseminarea
informatiilor si colaborarea intre
intreprinderi si alte organizatii
din cluster.

Proiectele se concentreaza pe urmatoarele domenii
tematice prioritare de specializare inteligenta, a caror
detaliere este prezentata in Anexa 3 a Ghidului
Solicitantului:

Bioeconomia

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,
spatiu si securitate

Energie, mediu si schimbari climatice

Eco-nano-tehnologii si materiale avansate

Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea
finantarii
publice
nerambursabil
e, pentru un
proiect, este
cuprinsa intre
4.500.000 lei
si 30.000.000
lei.

In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:

Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD
in clusterele de inovare si/sau modernizarea
facilitatilor CD existente (departamente/ centre/
laboratoare de cercetare-dezvoltare comune,
care apartin clusterului, desi pot fi localizate
fizic in cadrul unui sau unor partener/i din
cadrul clusterului);

Activitati de inovare in clustere (obtinerea,
validarea si protejarea brevetelor si altor active
necorporale care apartin clusterului, detasarea
de personal cu inalta calificare in organizatia
clusterului, achizitia de servicii de consultanta
in domeniul inovarii si achizitia de servicii de
sprijinire a inovarii);

Activitati de exploatare pentru sprijinirea
functionarii clusterelor (animarea si promovarea
clusterului, gestionarea instalatiilor clusterului,
organizarea de programe de formare, ateliere,
conferinte).

Valoarea
finantarii
publice
nerambursabil
e nu va depasi
echivalentul in
lei a 7.500.000
euro sau
5.000.000
euro in cazul
in care
proiectul
contine si
activitati de
inovare pentru
cluster.

Entitatea juridica ce
administreaza si exploateaza
clusterul de inovare este
inregistrata in Romania si
constituita conform legislatiei
relevante in vigoare ca societate
comerciala, asociatie sau
fundatie.

Un proiect care contine activitati de investitii in
facilitati CD trebuie sa cuprinda obligatoriu activitati
pentru achizitionarea de instalatii, utilaje,
echipamente pentru CD.
Nu vor fi finantate proiecte care prevad numai
activitati de constructie si/sau modernizare cladiri
fara dotarea acestora cu aparatura, instrumente,
echipamente CD.

Pagina 7 din 32

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 35%
pentru
regiunile
Nord-Vest,
Vest,
Centru,
Nord-Est,
Sud-Est,
SudMuntenia,
Sud-Vest
Oltenia
Minim 45%
pentru
regiunea
BucurestiIlfov
Minim 50%
pentru
activitati de
inovare
(numai
pentru
IMM)
Minim 50%
pentru
activitati de
exploatare
in clustere
de inovare

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.poscce.research.ro/uploads/documente-programare/ghid-a111-clustere_de_inovare.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Intreprinderi nouinfiintate inovatoare

Incurajarea
investitiilor private in
CDI, prin cresterea
numarului de
intreprinderi care, prin
oferta de CDI
(furnizare de
cunoastere, aptitudini
si facilitati) realizeaza
activitati de CDI sau
colaboreaza cu
institutiile de CD si de
invatamant superior
care raspund nevoilor
intreprinderilor pentru
rezolvarea unor
provocari ale pietei si
stimularea inovarii.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
A 1.2.1)

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Intreprindere nou-infiintata
inovatoare
La momentul depunerii cererii
de finantare, intreprinderea este
inregistrata in Romania sau intrun stat membru al UE
Solicitantul detine:






Un brevet
Cerere de brevet
Teza de doctorat - a
directorului de proiect,
angajat al intreprinderea
nou creata aplicanta
Drept de utilizare a unui
rezultat de cercetare
obtinut dintr-un contract de
cercetare finantat din surse
publice

Activitati eligibile

Proiectele se concentreaza pe urmatoarele domenii
tematice prioritare prioritare de specializare
inteligenta, a caror detaliere este prezentata in
Anexa 3 a Ghidului Solicitantului:

Bioeconomia

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,
spatiu si securitate

Energie, mediu si schimbari climatice

Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
Sanatate, domeniu prioritar de interes national.
In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini
investitii initiale pentru:

Activitatile de cercetare industriala/dezvoltare
experimentala

Activitati pentru obtinerea si validarea
drepturilor de proprietate industriala

Activitati care constau in servicii de consultanta
in domeniul inovarii si pentru serviciile de
sprijinire a inovarii

Activitati de introducere in productie a
rezultatelor cercetarii (maxim 50%) din
cheltuielile eligibile ale proiectului

Valoarea
grantului

2 640.000 lei
regiunea
Bucuresti-Ilfov
si max.
3.520.000 lei
pentru
celelalte
regiuni ale
Romaniei.

Contributia
beneficiaru
lui

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.poscce.research.ro/uploads/documenteprogramare/ghid-a121intreprinderi_nou_infiintate_inovatoare.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Investitii pentru
departamentele de
CD ale
intreprinderilor
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
A 1.1.1)

APEL NELANSAT

Incurajarea cresterii
capacitatii de
cercetare dezvoltare
si inovare prin
dezvoltarea
departamentelor CD
ale intreprinderilor in
scopul cresterii
nivelului de inovare si
a competitivitatii pe
piata a acestora.

Solicitanti eligibili

Intreprinderile mari, mijlocii sau
mici pentru care activitatea de
CD nu constituie obiectul
principal de activitate

Activitati eligibile

Proiectele se concentreaza pe urmatoarele domenii
tematice prioritare de specializare inteligenta, a caror
detaliere este prezentata in Anexa 3 a Ghidului
Solicitantului:

Bioeconomia

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,
spatiu si securitate

Energie, mediu si schimbari climatice

Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
Sanatate, domeniu prioritar de interes national.
In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:

Constructia de noi cladiri destinate
departamentelor CD ale intreprinderilor

Extinderea (si/sau supraetajarea),
consolidarea, reabilitarea cladirilor destinate
departamentelor CD ale intreprinderilor

Dotarea deparamentelor CD ale intreprinderilor
cu instalatii, utilaje si echipamente pentru
cercetare si active necorporale pentru CD.
Nu vor fi finantate proiecte care prevad exclusiv
activitati de constructie de noicladiri si/sau extindere
(si/sau supraetajare), consolidare, reabilitare cladiri
existente.
Dotarea cu echipamente si instrumente de cercetare
a departamentelor CD si a activelor necorporale de
CD este activitate OBLIGATORIE pe proiect si
trebuie sa ii fie alocat cel putin 60% din valoarea
totala a proiectului.
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Valoarea
grantului

Valoarea
asistentei
publice
nerambursabil
e este
cuprinsa intre
4.500.000 lei
(1.000.000
euro) si
90.000.000 lei
(20.000.000
euro).
Valoarea
totala a
proiectului
(cheltuieli
eligibile si
cheltuilei
neeligibile) nu
depaseste
echivalentul in
lei a 50
milioane de
euro.

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.poscce.research.ro/uploads/documente-programare/ghid-a111mari_infrastructuri_de_cd.doc

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Proiecte CDI pentru
Spin-off-uri si
Start-up-uri
inovatoare

Realizarea de
produse,
tehnologii/procese si/
sau servicii noi sau
semnficativ
imbunatatite.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
A 1.2.1)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Start-up-uri inovatoare:
intreprindere unica, inregistreaza
o vechime de maximum 3 ani in
anul depunerii proiectului
Spin-off-uri inovatoare:
intreprinderi care urmeaza sa se
infiinteze pe baza unui rezultat
obtinut in organizatii de
cercetare de drept public
(institutie de CD sau de
invatamant superior).
Solicitantul detine:

Un brevet

Cerere de brevet

Teza de doctorat - a
directorului de proiect,
angajat al start-up-ului

Activitati eligibile

a) crearea si inregistrarea unei societati comerciale
(numai pentru spin-off)
b) activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare
industriala si/sau dezvoltare experimentala)*
c) achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare
d) achizitia de servicii de consultanta pentru inovare
e) achizitia de servicii suport pentru inovare
referitoare la: incercari si testari in laboratoare de
specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare;
studii de piata;
f) activitati pentru introducerea in productie
g) activitati legate de informarea beneficiarilor:
achizitonarea de publicatii, abonamente si
asigurarea accesului la baze de date;
h) activitati de informare si publicitate privind
proiectul.
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Valoarea
grantului

Maxim
840.000 lei si
nu poate
depasi
echivalentul in
lei a 200.000
Euro

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.poscce.research.ro/uploads/documenteprogramare/ghid-a121-proiecte-cdi-pentru-spin-off-uri-si-start-upuri-inovatoare.doc

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Atragerea de
personal cu
competente
avansate din
strainatate pentru
consolidarea
capacitatii CD
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
A 1.1.4)

Crearea de nuclee de
competenta stiintifica
si/sau tehnologica de
inalt nivel, la
standarde europene,
in cadrul unei institutii
CD, al unei
universitati sau al
unei intreprinderi
gazda, prin atragerea
de specialisti din
strainatate, de orice
nationalitate, cu
competenta
recunoscuta.

Solicitanti eligibili

Organizatie de cercetare: o
entitate, precum o universitate
sau un institut de cercetare,
indiferent de statutul sau juridic
sau de modul sau de finantare,
al carei scop principal este de a
realiza in mod independent
cercetare fundamentala,
cercetare industriala sau
dezvoltare experimentala sau
de a disemina la scara larga
rezultatele unor astfel de
activitati prin predare, publicare
sau transfer de cunostinte

Intreprindere cu activitate CD
mentionata in statut
APEL NELANSAT

Activitati eligibile










activitati de cercetare fundamentala;
activitati de cercetare industriala;
activitati de dezvoltare experimentala;
activitati privind realizarea de studii de
fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD
activitati pentru obtinerea, validarea si
protejarea drepturilor de proprietate industriala
(numai pentru organizatii de cercetare si IMMuri);
activitati de informare si publicitate pentru
proiect (numai pentru organizatii de cercetare);
management de proiect (numai pentru
organizatii de cercetare).

Actiunea se concentreaza pe urmatoarele domenii
tematice prioritare de specializare inteligenta, a
caror detaliere este prezentata in Anexa 3 a
Ghidului Solicitantului:

Bioeconomie

Tehnologii informatice si de comunicatii, spatiu
si securitate

Energie, mediu si schimbari climatice

Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
De asemenea, un alt domeniu tematic eligibil, de
prioritate nationala, este sanatatea.
Proiectele vor fi conduse de catre specialistul din
strainatate, care va fi angajat ca cercetator stiintific
pe o perioada egala cel putin cu durata proiectului,
in institutia gazda. Actiunea va urmari consolidarea
capacitatilor de CDI in vederea pregatirii pentru
participarea la Orizont 2020 sau la alte programe
C&I europene.
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Valoarea
grantului

Maxim
9.000.000 lei

Contributia
beneficiaru
lui

Organizatii
de
cercetare:
0%
Intreprinderi
: variabil

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.poscce.research.ro/uploads/documente-programare/ghid-a114specialisti.doc

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programul national
multianual de
microindustrializare

Sustinerea investitiilor
in sectoarele
economice prioritare
stabilite prin prezenta
procedura, cresterea
volumului de
activitate si a
competitivitatii IMM
din aceste sectoare

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Microintreprinderi, intreprinderi
mici si mijlocii ce au minim 2 ani
de la inregistrare la Registrul
Comertului si au obiectul de
activitate conform CAEN
Revizuit 2 Clasificarea
activitatilor din economia
nationala inclus in grupele si
clasele mentionate in procedura
de implementare a programului

Prin Program se finanteaza cheltuielile de formare
profesionala a angajatilor noi (cursuri sau formare la
locul de munca) si de implementare a Planurilor de
investitii
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau
mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

Echipamente tehnologice masini, utilaje si
instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent,
necesare desfasurarii activitatilor pentru care
a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de
noroc mecanice, electrice, electronice,
meselor de biliard, instrumentelor si
automatelor muzicale;

Aparate si instalatii de masura, control,
reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare
electronice cu/fara printer pentru etichetare,
aparate de marcat electronice fiscale;

Mijloace de transport marfa (autoutilitare din
categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor
de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL
211/2003 cu modificarile si completarile
ulterioare);

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;

Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC,
format din: unitate centrala, server, monitor,
imprimanta / copiator / multifunctionala,
inclusiv sisteme portabile, licente necesare
desfasurarii activitatii, sisteme audiovideo,etc.);
etc

Valoarea
grantului

Maxim
120.000 lei

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/95/6256/proiect-procedura-microindustrializare2015.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programului pentru
stimularea infiintarii
si dezvoltarii
microintreprinderilo
r de catre
intreprinzatorii
debutanti in afaceri

APEL NELANSAT
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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

Solicitanti eligibili

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

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile
legate de:


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



investitiile in active corporale referitoare la
terenuri pentru realizarea de
constructii/amenajare efectuate in cadrul
proiectului, constructii, achizitionarea de spatii,
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, cu exceptia vehiculelor de transport
rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile
care efectueaza transport rutier de marfuri in
numele tertilor.Autoturismele sunt eligibile in
cadrul Programului, numai pentru urmatoarele
activitati: transporturi cu taxiuri cod CAEN
4932, Activitati de inchiriere si leasing cu
autoturisme si autovehicule rutiere usoare cod
CAEN 7711 , 8553 Scoli de conducere.



investitiile in active necorporale referitoare la:
brevete, licente, marci comerciale si alte
drepturi si active similare(francize, etichetare
ecologica, etc.); realizare site.



alte costuri de operare



Maxim 10.000
euro
Garantii
acordate de
Fondul
National de
Garantare al
Creditelor
pentru
Intreprinderi
Mici si Mijlocii
S.A. – I.F.N.
pentru
creditele
contractate de
„SRL-D”, pana
la cel mult
80% din
valoarea
creditului
solicitat, in
limita sumei
de 80.000
euro,
echivalentul in
lei
Scutirea de la
plata
contributiilor
de asigurari
sociale
datorate de
angajatori,
potrivit legii,
pentru
veniturile
aferente
timpului lucrat
de cel mult
patru salariati,
angajati pe
perioada
nedeterminata

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 50%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/94/6255/proiect-ghid-tineri-2015.doc

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programul pentru
dezvoltarea
abilitatilor
antreprenoriale in
randul tinerilor si
facilitarea accesului
la finantare
START

APEL NELANSAT
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Stimularea infiintarii
de noi intreprinderi
mici si mijlocii,
imbunatatirea
performantelor
economice ale celor
existente, cresterea
potentialului de
accesare a surselor
de finantare si
dezvoltarea
aptitudinilor
antreprenoriale ale
intreprinzatorilor in
scopul implicarii
acestora in structuri
economice private.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Societatile comerciale
(microintreprinderi, intreprinderi
mici si mijlocii) care au cel mult
2 ani de la inregistrare la
Registrul Comertului la data
completarii online a planului de
afaceri si obiectul de activitate
pe care acceseaza este eligibil
in cadrul programului.

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-inclusiv softwareul aferent, aparate si instalatii de masurare, control
si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru
care se solicita finantare, cu exceptia jocurilor de
noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de
biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
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, conform
Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si
completarile ulterioare;
d)achizitionarea de echipamente IT, tehnica de
calcul;
e)mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu
activitatea pe care s-a accesat programul;
etc

Valoarea
grantului

Maxim 94.500
lei

Contributia
beneficiaru
lui

Minm 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/94/6255/proiectprocedura-start-2015.doc

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programul pentru
stimularea
infiintarii si
dezvoltarii
microintreprinderil
or din sfera
economiei sociale

Stimularea si
sprijinirea demararii si
dezvoltarii structurilor
economice private
infiintate de catre
persoanele
defavorizate prin
facilitarea accesului
acestora la finantare,
cresterea
potentialului de
accesare a surselor
de finantare si
facilitarea accesului
persoanelor
defavorizate la
sursele de finantare,
in vederea
imbunatatirii
conditiilor de viata si
oferirea de noi
oportunitati pentru
persoanele
dezavantajate sau
facand parte din
categorii vulnerabile.

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Microintreprinderile, persoanele
fizice autorizate (PFA) care
desfasoara activitati economice
in mod independent,
intreprinderile individuale, dupa
caz, infiintate de persoane
defavorizate, care au cel mult 2
ani de la inregistrarea la
Registrul Comertului la data
inscrierii in Program

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-inclusiv softwareul aferent, aparate si instalatii de masurare, control
si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru
care se solicita finantare, exclusiv jocuri de noroc
mecanice, electrice, electronice, mese de biliard,
instrumente si automate muzicale;
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, conform
Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe,
cu modificarile si completarile ulterioare;
d)achizitionarea de echipamente IT, tehnica de
calcul e)mijloace de transport marfa, in stricta
legatura cu activitatea pe care s-a accesat
programul;
etc

Valoarea
grantului

Maxim 50.000
lei

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/95/6256/proiectprocedura-de-implementare-program-economie-sociala-2015.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programul national
multianual pentru
infiintarea si
dezvoltarea
intreprinderilor mici
si mijlocii in mediul
rural

Stimularea si
sprijinirea demararii si
dezvoltarii structurilor
economice private
infiintate in mediul
rural prin facilitarea
accesului acestora la
finantare, cresterea
potentialului de
accesare a surselor
de finantare si
facilitarea accesului
IMM-urilor infiintate in
mediul rural la
sursele de finantare
in contextul reducerii
discrepantelor
economice dintre
mediul urban si cel
rural.

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Microintreprinderile, persoanele
fizice autorizate (PFA) care
desfasoara activitati economice
in mod independent,
intreprinderile individuale care
au cel mult 1 an de la
inregistrarea la Registrul
Comertului la data inscrierii in
Program si au
sediul in mediul rural si
activitatea societatii se
desfasoara de asemenea in
mediul rural

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-inclusiv software-ul
aferent, aparate si instalatii de masurare, control si
reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care
se solicita finantare, exclusiv jocuri de noroc
mecanice, electrice, electronice, mese de biliard,
instrumente si automate muzicale;
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, conform
Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si
completarile ulterioare;
d)achizitionarea de echipamente IT, tehnica de
calcul;
e)mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu
activitatea pe care s-a accesat programul;
etc

Valoarea
grantului

Maxim 50.000
lei

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/95/6256/proiectprocedura-rural-2015.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programul pentru
sprijinirea
transferului
afacerilor
APEL NELANSAT
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Asigurarea
continuitatii ideilor si
practicilor comerciale
pentru mentinerea
locurilor de munca si
stimularea activitatilor
economice.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Societatile comerciale,
societatile cooperative,
persoanele fizice autorizate
care desfasoara activitati
economice in mod independent
si asociatiile profesionale sau
fundatiile care au cel putin o
luna de la data infiintarii

Transferul intreprinderilor mici si mijlocii reprezinta
transmiterea de catre titular a afacerii, respectiv a
fondului de comert, in scopul asigurarii continuarii
existentei si activitatii comerciale a intreprinderii, de
regula in cadrul aceleiasi familii, cu titlu gratuit; sunt
membri ai familiei: sotul, sotia si copiii acestora.
Transferul afacerii in cazul persoanelor fizice care
desfasoara activitati economice in mod independent
se realizeaza in cadrul aceleiasi familii, in baza
declaratiilor pe propria raspundere (a titularului
autorizatiei si a cesionarului) in cazul cedarii afacerii
cu titlu gratuit, in timpul vietii titularului autorizatiei,
sau in baza declaratiei cesionarului, in cazul
decesului titularului autorizatiei.
Prin exceptie, in cazurile in care exista o
imposibilitate de transmitere a afacerii in cadrul
aceleiasi familii in scopul asigurarii continuitatii
activitatii economice, este posibil transferul catre
terti in baza declaratiei pe propria raspundere a
titularului autorizatiei sau a cesionarului acestuia
(dupa caz) precum si a tertului care va continua
activitatea economica autorizata a se desfasura in
mod independent.

Valoarea
grantului

Prin Program
se sustin
integral, prin
alocatie
financiara
nerambursabil
a, cheltuielile
efectuate de
societati
comerciale/
societati
cooperative/
persoane
fizice care
desfasoara
activitati
economice in
mod
independent,
pentru plata
de taxe si
tarife aferente
transferului
intreprinderilor

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/95/6256/proiectprocedura-transfer--2015.doc

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

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

Activitati eligibile

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

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-inclusiv softwareul aferent, aparate si instalatii de masurare, control
si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru
care se solicita finantare, cu exceptia jocurilor de
noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de
biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
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, conform
Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si
completarile ulterioare;
d)achizitionarea de echipamente IT, tehnica de
calcul;
e)mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu
activitatea pe care s-a accesat programul;
etc

Valoarea
grantului

Maxim 41.500
lei

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/94/6255/proiectprocedura-femeia-manager-2015.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programul
UNCTAD/EMPRETE
C 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
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Solicitanti eligibili

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

Valoarea
grantului

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).

-

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Program
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/
94/6255/proiect-procedura-unctadempretec---2015.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programul pentru
sustinerea
internationalizarii
IMM

APEL NELANSAT

Sprijinirea
operatorilor
economici,
intreprinderile mici si
mijlocii (IMM) din
toate sectoarele
economice prin
facilitarea accesului
la finantare, in scopul
imbunatatirii
performantelor
economice si tehnice
ale operatorilor
economici, urmarind
adaptarea la cerintele
determinate de
statutul Romaniei ca
stat membru al
Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii care:

Activitati eligibile



creare si inregistrare sigla/marca/ logo/slogan
ori identitate vizuala; servicii de creare brand;
consultanta pentru obtinerea finantarii in
cadrul prezentului program;



taxa participare targ, cheltuieli de cazare pe
perioada desfasurarii targului, cheltuieli de
transport pentru participarea la targ pentru
maxim 2 persoane/ IMM si pentru produsele
expuse, maxim 20.000 lei (exclusiv TVA)/IMM;

au au cel putin 2 ani
calendaristici de la infiintare la
data inscrierii in program
codul CAEN pentru care solicita
finantare este autorizat cu cel
putin 3 luni anterior datei
inscrierii in program
au cel putin un angajat cu
norma intreaga, pe perioada
nedeterminata la data de
31.12.2014



taxa participare curs, cheltuieli cheltuieli de
cazare pe perioada desfasurarii cursului,
cheltuieli de transport pentru participarea la
curs pentru maxim 1 persoana/ IMM, maxim
40.000 lei (exclusiv TVA)/IMM.

Valoarea
grantului

Sprijin
financiar
pentru creare
brand in
valoare de
maxim 20.000
lei (exclusiv
TVA)
Sprijin
financiar
pentru
participarea la
targuri
internationale,
misiuni
economice,
etc. in valoare
de maxim
20.000 lei
(exclusiv TVA)
Sprijin
financiar
pentru
instruire in
tehnici
internationaliz
are in valoare
de maxim
40.000 lei
(exclusiv TVA)
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Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/95/6256/proiect-procedura-programulpentru-sustinerea-internationalizarii-imm-2015.doc

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programului de
stimulare a
cercetariidezvoltarii si
inovarii in randul
intreprinderilor mici
si mijlocii

Sprijinirea
operatorilor
economici,
intreprinderile mici si
mijlocii (IMM) din
toate sectoarele
economice prin
facilitarea accesului
la finantare, in scopul
imbunatatirii
performantelor
economice si tehnice
ale operatorilor
economici

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii care:
au au cel putin 2 ani
calendaristici de la infiintare la
data inscrierii in program

Activitati eligibile

Programul se va desfasura in 3 etape:


etapa 1: organizarea si desfasurarea
cursurilor de instruire generale si de
specialitate in domeniul drepturilor de
proprietate

codul CAEN pentru care solicita
finantare este autorizat cu cel
putin 3 luni anterior datei
inscrierii in program



etapa 2: consultanta pentru prediagnoza
in firma si cercetare/ documentare asupra
solutiilor brevetabile;

au cel putin 10 angajati cu
norma intreaga, pe perioada
nedeterminata la data de
31.12.2014.



etapa 3: finantarea costurilor aferente
taxelor de inregistrare la OSIM a
drepturilor de proprietate intelectuala.

Categorii de activitati/cheltuieli eligibile:
a) taxa participare cursuri de instruire generale si
de specialitate in domeniul drepturilor de
proprietate, cheltuieli de transport si cazare pentru
participarea la cursuri pentru maxim 5 persoane/
IMM
b) consultanta pentru prediagnoza in firma si
cercetare/ documentare asupra solutiilor brevetabile;
c) costuri aferente taxelor de inregistrare la OSIM a
drepturilor de proprietate intelectuala.
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Valoarea
grantului

Maxim 25.000
lei pentru
fiecare
beneficiar
pentru
participare
cursurilor de
instruire
generale si de
specialitate in
domeniul
drepturilor de
proprietate/
maxim 5
persoane
instruite.
Sprijin
financiar
pentru
consultanta
pentru
prediagnoza in
firma si
cercetare/
documentare
asupra
solutiilor
brevetabile in
valoare de
maxim 5.000
lei (exclusiv
TVA).
Sprijin
financiar
pentru taxelor
de inregistrare
la OSIM a
drepturilor de
proprietate
intelectuala in
valoare de
maxim 20.000
lei (exclusiv
TVA).

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/95/6256/proiect-procedura-programul-pentru-inovare-imm-2015.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programul national
multianual pentru
stimularea crearii,
dezvoltarii si
promovarii
brandurilor
sectoriale, subsectoriale si de
produs

Organizarea a doua
targuri nationale de
primavara-vara si
toamna-iarna pentru
sustinerea turismului
romanesc si a
producatorilor romani
in promovarea
produselor proprii

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderi mici si mijlocii
respectiv societatile comerciale,
societatile cooperative, inclusiv
societatile cooperative
mestesugaresti mixte,
persoanele fizice autorizate care
desfasoara activitati economice
in mod independent,
intreprinderile individuale,
intreprinderile familiale care
desfasoara activitati in domeniul
turismului si productiei;

Programul consta in organizarea a doua targuri
nationale de primavara-vara si toamna-iarna cu o
perioada de 4 zile in Bucuresti. Anul acesta se va
organiza editia de toamna a targului national pentru
promovarea brandurilor sectoriale, subsectoriale si
de produs intitulat “Romania – aventura si
cultura.Produse romanesti de calitate.”

Asociatiile profesionale sau
fundatiile, au ca scop
producerea produselor
romanesti si valorificarea
potentialului turistic cultural
autohton.
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Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:
•
organizarea unui targ national sub forma unei
expozitii cu vanzare;
•
organizarea de seminarii, mese rotunde,
ateliere de lucru si prezentari in scopul
promovarii producatorilor romani si a ofertelor
turistice nationale, in vederea castigarii de piete
interne si externe noi pentru acest tip de
produse si servicii;
•
diseminarea de materiale informative.

Valoarea
grantului

Se asigura
participarea
gratuita la targ
pentru
beneficiarii
selectati in
urma inscrierii
online in
program.
Suma maxima
acordata unui
beneficiar
pentru cazare
si transport,
cumulat, nu va
depasi 1250
lei.

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/95/6256/proi
ect-procedura-branduri-2015.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

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

Dezvoltarea
sectorului
intreprinderilor mici si
mijlocii (IMM) 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 sau
autoritatea privata
reprezentativa la nivel national
in domeniul antreprenoriatului.
Beneficiari finali:
Potentiali intreprinzatori care
intentioneaza sa infiinteze o
intreprindere in conformitate cu
legislatia nationala (IMM-uri
nou-infiintate) sau intreprinderi
deja existente (IMM-uri cu istoric
de functionare), care se
incadreaza in categoria IMMurilor.

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;

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.
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/94/6255/proiect-procedura-incubatoare2015.doc

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programul de
dezvoltare si
modernizare a
activitatilor de
comercializare a
produselor si
serviciilor de piata

APEL NELANSAT

Intarirea capacitatii
operatorilor
economici de
promovare a
produselor si
serviciilor de piata
Dezvoltarea si
modernizarea
activitatii
comerciantilor si
prestatorilor de
servicii de piata.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderi mici si mijlocii



Societati cooperative




care au ca obiect de activitate
comercializarea produselor si
serviciilor de piata si au cel putin
2 ani calendaristici de la
infiintare
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achizitionarea de echipamente IT tehnica de
calcul;
achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
achizitionarea de cantare electronice cu/fara
printer pentru etichetare;
achizitionarea de aparate de marcat electronice
fiscale;
achizitionarea de echipamente tehnologice
masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv
software-ul aferent, aparate si instalatii de
masurare, control si reglare necesare
desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat
finantare, cu exceptia jocurilor de noroc
mecanice, electrice, electronice, meselor de
biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
achizitionarea de electro si motostivuitoare;
achizitionarea de bunuri prevazute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica
si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si
materiale;
achizitionarea de spatii comerciale de comert
sau prestari servicii;
achizitionarea de mijloace de transport marfa
sau microbus transport persoane;
certificarea unui sistem de management al
calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii
ocupationale/sigurantei alimentelor;
realizarea unui site pentru prezentarea activitatii
solicitantului si a produselor sau serviciilor
promovate,;
achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice in scopul obtinerii unei economii de
energie, precum si sisteme care utilizeaza surse
regenerabile/alternative de energie pentru
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat
finantare;
etc.

Valoarea
grantului

Maxim 72.000
lei lei

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%,
in cazul
microintrepr
inderilor
Minim 20%
in cazul
intreprinderi
lor mici
Minim 30%
in cazul
intreprinderi
lor mijlocii

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program
http://www.aippimm.ro/files/articles_files/94/6255/proiect-procedura-comert-2015.doc

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programul national
multianual pentru
sustinerea
mestesugurilor si
artizanatului

Organizarea a opt
Targuri Regionale
pentru Artizanat si
Mestesuguri 2015 si
organizarea a 48 de
Piete traditionale

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Societatile comerciale,

Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:

societatile cooperative,



persoanele fizice autorizate,

intreprinderile individuale si

APEL NELANSAT

Sustinerea micilor
mestesugari in
promovarea
produselor proprii si
conservarea si
stimularea promovarii
mai largi a traditiilor
autohtone

intreprinderile familiale
care desfasoara activitati in
domeniul mestesugurilor, in
special al celor traditionale si in
domeniul artei populare si
artizanatului,
asociatiile profesionale sau
fundatiile ce 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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organizarea unor targuri regionale ale
mestesugarilor si artizanilor sub forma unei
expozitii cu vanzare;
organizarea de piete traditionale 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 apelandu-se
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.

Valoarea
grantului

Se asigura
participarea
gratuita la targ
pentru
beneficiarii
selectati in
urma inscrierii
online in
program.
Suma maxima
acordata unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu va
depasi 1000
lei pentru targ,
respectiv 1500
lei pentru
pietele
traditionale

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/94/6255/proiectprocedura-mestesuguri-2015.doc

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programele de
finantare ale
Departamentului
Politici pentru
Relatia cu Romanii
de Pretutindeni
(DPRRP)
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Pastrarea, afirmarea
si promovarea
identitatii etnice
culturale lingvistice si
religioase a romanilor
de pretutindeni;
Dezvoltarea
legaturilor cu
Romania ale
romanilor de
pretutindeni;
Sprijinirea
organizatiilor si a
asociatiilor culturale
reprezentative ale
romanilor de
pretutindeni;
Consolidarea valorilor
culturale si spirituale
romanesti;
Protejarea bunurilor
culturale a
monumentelor
istorice religioase si
culturale apartinand
mostenirii culturale si
spirituale romanesti
din afara frontierelor
Romaniei;
Acordarea unei atentii
deosebite sprijinirii
comunitatilor
romanesti vulnerabile
sau amenintate, care
prezinta un risc ridicat
de asimilare sau a
caror componenta
numerica este in
continua scadere

Solicitanti eligibili

Asociatia, fundatia, organizatia,
institutia, persoana fizica sau
juridica din strainatate si din
Romania, legal constituite, in
conditiile in care dezvolta
programe si/sau proiecte in
sprijinul romanilor de
pretutindeni
Acordarea unei atentii deosebite
sprijinirii comunitatilor romanesti
vulnerabile sau amenintate,
care prezinta un risc ridicat de
asimilare sau a caror
componenta numerica este in
continua scadere

Activitati eligibile

Cultura – „Constantin Brancusi”
Mass–media – „Mihai Eminescu”
Educatie – „Nicolae Iorga”
Spiritualitate si traditie – „Andrei Saguna”
Societatea civila – „Dimitrie Gusti”
Proiectul propus prin cererea de finantare este
considerat eligibil daca:


Vizeaza pastrarea, dezvoltarea si
exprimarea identitatii etnice, culturale,
lingvistice si religioase;



este relevant pentru obiectivele DPRRP;



Grupul/grupurile tinta si activitatile
proiectului sunt in concordanta cu
conditiile specifice si programele pentru
care s-a organizat sesiunea de proiecte;



Activitatile acestuia au legatura cu statutul
sau obiectul de activitate al solicitantului.

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiaru
lui

10%
Cofinantare
poate
consta
inclusiv in:
resurse
umane,
spatiu,
teren,
autoturisme
, produse
consumabil
e, birotica,
IT.

Termen
limita

Depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.dprp.gov.ro/ghid-de-finantare-2/ghid-de-finantare-4/

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana

Facilitarea fluxurilor
de turism european
pentru tineri si
seniori in afara
sezonului de varf –
2015

Sprijinirea extinderii
sezonului turistic,
ajutand la
imbunatatirea
competitivitatii,
ocuparii fortei de
munca si cresterii
IMM-urilor,
incurajarea cooperarii
transnationale intre
un numar cat mai
mare de actori ai
lantului valoric de
turism,
facilitarea
parteneriatelor publicprivat europene,
sensibilizarea
persoanelor in varsta
si a tinerilor fata de
cetatenia europeana
prin cresterea
mobilitatii intra-UE.

(PROGRAMUL
COSME)
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritati publice locale,
judetene, regionale si nationale,
universitati, centre de formare si
cercetare, centre educationale,
ong-uri, IMM-uri, agentii de
turism si tur-operatori, dar si
asociatiile acestora,
organizatii/federatii ale seniorilor
sau tinerilor, etc.

Aceasta cerere de propuneri are doua componente:

componenta A pentru seniori (persoane peste
55 de ani): pana la euro 220.000/proiect

componenta B pentru tineri (cei cu 15-29 ani):
pana la 250.000 euro/proiect

Parteneriatul strategic de proiect
trebuie sa fie format din 4-8
parteneri care provin din cel
putin 4 tari.
Cel putin unul dintre
solicitanti trebuie sa fie:
1. o autoritate publica nationala,
regionala sau locala sau o
retea/asociatie a autoritatilor
publice regionale sau locale,
2. o organizatie activa in
domeniul tineretului sau al
persoanelor in varsta,
3. un IMM/asociatie de IMM-uri
din domeniul turismului.

Activitati principale:

crearea si dezvoltarea de concepte de
produse turistice pentru seniori si tineri;

realizarea unui test pilot pentru a valida
conceptul de produs turistic;

masurarea si evaluarea rezultatelor testului si
asimilarea lectiilor invatate.

dezvoltarea voiajelor transfrontaliere (sau
transnationale) pentru elevi si studenti la
“locuri de memorie” europene;

elaborarea “programelor de mobilitate” intraUE intre organizatii (de exemplu, organizatii
de tineret, cluburi, asociatii sportive, institutii
de formare, etc.), din diferite state membre ale
UE, care promoveaza calatorii pentru tineri /
experiente in alte tari din UE.

Valoarea
grantului

Bugetul total
al cererii:
1.800.000
euro. Vor fi
cofinantate 810 propuneri
de proiecte.

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 25%

Termen
limita

15
ianuarie
2015

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id
=7824&tpa=0&tk=&lang=fr

Program de
finantare

Finantator
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Firme de exercitiu
pentru elevi
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 2, DMI 2.1)

Cresterea gradului de
ocupare pentru
absolventii si viitorii
absolventi de
invatamant secundar
si tertiar si pentru
ucenici, precum si
cresterea
adaptabilitatii
acestora la cerintele
primului lor loc de
munca relevant.

Solicitanti eligibili

Pentru proiectele multi-regionale
categoriile de solicitanti si
parteneri eligibili sunt:
1. Unitati de invatamant
secundar (ISCED 3) din
sistemul national de invatamant;
2. Angajatori;
3. Asociatii profesionale;
4. Camere de comert si
industrie;
5. Organizatii sindicale si
organizatii patronale;
6. ONG-uri ;
7. Structuri/agentii/organisme
relevante, subordonate MEN;
8. Institutii si organizatii membre
ale consortiilor si parteneriatelor
regionale si locale in domeniile
ocuparii, educatiei si formarii
profesionale;
9. Furnizori publici si privati de
orientare si consiliere
profesionala.
Depunerea unei cereri de
finantare se va realiza
obligatoriu in parteneriat.
Pentru proiectul national
solicitant eligibil este Ministerul
Educatiei Nationale. Proiectul se
va realiza obligatoriu in
parteneriat, cu parteneri din
categoriile mentionate mai sus.
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Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se
vor finanta doua tipuri de proiecte, dupa
cum urmeaza:


1 proiect implementat la nivel national, in
conditiile detaliate la capitolul 4; in cazul
acestui proiect, solicitantul se va asigura ca
implementarea se realizeaza in cel putin cate
doua judete din fiecare regiune de dezvoltare;



24 proiecte implementate la nivel multi-regional
– 2 regiuni de implementare, in conditiile
detaliate la capitolul 4; in cazul acestor
proiecte, solicitantii se vor asigura ca
implementarea se realizeaza in fiecare judet al
regiunilor respective.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectelor
multi-regionale
care au ca
solicitanti
eligibili unitati
de invatamant
secundar din
sistemul
national de
invatamant va
fi cuprinsa
intre: minim
echivalentul in
lei a 500.000
euro si
maximum
echivalentul in
lei a
2.000.000
euro.
Valoarea
totala eligibila
a proiectului
national care
are ca
solicitant
eligibil
Ministerul
Educatiei
Nationale va fi
cuprinsa intre:
minim
echivalentul in
lei a 500.000
euro si
maximum
echivalentul in
lei a 4.000.000
euro.

Contributia
beneficiaru
lui

2%

Termen
limita

Sistemul
informatic
ActionWe
b va fi
deschis
din data
de 10
noiembrie
2014, ora
10.00,
pana in
data de 9
decembri
e 2014,
ora 16.00

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/17521.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Schema de ajutor
de minimis “Locuri
de munca
subventionate”

Dezvoltarea
aptitudinilor de
munca ale tinerilor
absolventi ai unei
institutii de
invatamant secundar
si tertiar in 2014,
aflati in tranzitie de la
scoala la viata activa,
prin invatarea la locul
de munca si
subventionarea
locurilor de munca in
vederea cresterii ratei
de ocupare in randul
tinerilor.

Intreprinderile mici si mijlocii

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

Autoritati publice

Uniunea
Europeana

PROGRAMUL
ERASMUS+
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor sub forma
de sume nerambursabile, pentru acoperirea
cheltuielilor salariale complete cu angajatii noi in
limita a 1575 lei /luna pentru studii medii si 2328 lei
/luna pentru studii superioare, pe o perioada de
minim 6 luni si maxim 12 luni.
Numarul maxim orientativ de posturi care vor face
obiectul subventionarii, in functie de categoria in
care se incadreaza beneficiarul schemei de minimis,
este urmatorul:
• Pentru microintreprinderi – 3 locuri de munca
nou create
• Pentru intreprinderile mijlocii – 7 locuri de
munca nou create
• Pentru intreprinderile medii – 15 locuri de
munca nou create

Companii / intreprinderi
Institutii publice/private
Institutii scolare

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

Proiecte de mobilitate

Parteneriate strategice

Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret

Institutii universitare
Organizatii nonguvernamentale

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

”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

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Valoarea
maxima a
subventiei
acordate
pentru plata
salariului net
este de 900
lei/luna pentru
studii medii si
1300 lei/luna
pentru studii
superioare

-

Prezenta
schema
se aplica
de la data
lansarii
pana la 31
martie
2015 in
limita
fondurilor
alocate
pentru
aceasta
schema.

Variabila

Variabila

Variabila

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Obiectivul
programului

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

Program de
finantare

http://www.aippimm.ro/articol/schema-deajutor-de-minimis-locuri-de-muncasubventionate/proiectele-schemei-deajutor-de-minimis-locuri-de-muncasubventionate-/

Finantator
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Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana

EUROPA CREATIVA
2014-2020

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
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Proiecte de cooperare transfrontaliera intre
organizatii culturale si creative din cadrul
Uniunii Europene si din afara ei.
Retele care sprijina sectoarele culturale si
creative sa functioneze la nivel transnational si
sa isi consolideze competitivitatea.
Traducerea si promovarea operelor literare pe
pietele Uniunii Europene.
Platforme de operatori culturali care
promoveaza artistii la inceput de cariera si
stimuleaza o programare cu adevarat
europeana a operelor culturale si artistice.
Consolidarea abilitatilor si formare profesionala
pentru profesionistii din domeniul
audiovizualului.
Dezvoltarea filmelor de fictiune, de animatie, a
documentarelor creative si a jocurilor video
pentru cinematografia, pietele de televiziune si
celelalte platforme europene.
Distributia si vanzarile de opere audiovizuale
atat in Europa, cat si in afara ei.
Festivaluri de film care promoveaza filme
europene.
Fonduri pentru cooperarea la nivel international
privind realizarea de filme.
Dezvoltarea publicului in scopul stimularii
culturii cinematografice si al cresterii interesului
pentru filmele europene, printr-o gama larga de
evenimente.
Capitalele europene ale culturii si Marca
patrimoniului european.
Premii europene pentru literatura, arhitectura,
protectia patrimoniului, cinematografie si
muzica rock si pop.
Din 2016, Europa Creativa va include si un
instrument de garantare financiara in valoare
de 121 milioane de euro pentru a imbunatati
accesul la finantare al sectoarelor culturale si
creative.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

ORIZONT 2020

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

Solicitanti eligibili

Intreprinzatori privati
Universitati
Centre de cercetare

Activitati eligibile

Structura Programului Cadru Orizont 2020:
Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
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
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/m
aster_calls.html

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Fondul
National de
Garantare
a Creditelor
pentru
intreprinderi
Mici si
Mijlocii

Programul de sprijin
pentru beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei

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

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.

Activitati eligibile

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.

Valoarea
grantului

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.

Contributia
beneficiaru
lui

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

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infr
astructura-descrierea-produsului

Program de
finantare

Finantator
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