PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Intreprinderi
inovatoare de tip
start-up si spinoff

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

Start-up-uri: intreprindere,
infiintata in baza legii 31/1990,
care inregistreaza o vechime de
maximum 3 ani in anul depunerii
proiectului;



Spin-off-uri: intreprineri care
urmeaza sa se infiinteze pe baza
unui rezultat obtinut in organizatii
de cercetare de drept public
(institutie de CD sau de
invatamant superior).



(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITAT
E 2014-2020, AP
1, Actiunea
1.2.1)

Activitati eligibile





Solicitantul deţine un rezultat care
poate să fie:
a) Brevet
b) Cerere de brevet
c) Teza de doctorat - a
directorului de proiect, angajat al
start-up-ului/ Spin-off-ului
d) Drepturile de utilizare ale
rezultatelor cercetării in proiect
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activitati de cercetare-dezvoltare
(cercetare industriala si/sau dezvoltare
experimentala)
achizitia de servicii pentru cercetaredezvoltare (cercetare industriala si/sau
dezvoltare experimentala)
achizitia de servicii de consultanta pentru
inovare referitoare la: asistenta
tehnologica; transfer tehnologic; achizitia,
protectia si comercializarea drepturilor de
proprietate industriala; utilizarea
standardelor
achizitia de servicii suport pentru inovare
referitoare la: incercari si testari in
laboratoare de specialitate; marcarea
calitatii, testare si certificare; studii de
piata
activitati pentru introducerea in productie
si realizare produs/ proces/ tehnologie/
serviciu
activitati de procurare de materii prime si
materiale necesare realizarii proiectului
(pentru activitati de cercetare dezvoltare
si activitati de introducere in productie si
realizare produs/ proces/ tehnologie/
serviciu)
activitati de informare si publicitate privind
proiectul
activitati pentru infiintarea si inregistrarea
SPIN-OFF-urilor

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel de
proiecte cu
depunere
continua

http://www.
poc.researc
h.ro/upload
s/Sectiunea
%20C%20
Proiecte%2
0pentru%2
0intreprinde
ri%20inovat
oare%20de
%20tip%20
startup%20si%2
0spinoff/GhidunicsectiuneaC.pdf
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

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

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

Obiectivul
programului

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

Solicitanti eligibili

Microintreprinderea,
intreprinderea mica sau mijlocie
centrata pe domeniul TIC sau
microintreprinderea,
intreprinderea mica sau mijlocie
care face parte dintr-un cluster
centrat pe domeniul TIC, ce
depune o cerere de finantare
singura sau ca lider al unui
consortiu de IMM-uri care fac
parte din clustere centrate pe
domeniul TIC
In cazul proiectelor strategice,
sunt eligibile parteneriate care
incorporeaza IMM-uri care provin
din clustere IT diferite si care
implementeaza proiectul in mai
multe regiuni de dezvoltare a
Romaniei.

Activitati eligibile

Proiectul finantat:
a)

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

b)

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

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

Valoarea
grantului

Pentru un
proiect
valoarea
finantarii
nerambursa
bile este:

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

29
februarie
2016

Informatii
suplimenta
re

http://fondur
i.mcsi.ro/?q
=system/file
s/Ghidul+S
olicitantului
+republicat.
doc

valoarea
minima
nerambursa
bila
1.000.000
lei
valoarea
maxima
nerambursa
bila
3.240.000
lei, la care
se vor
adauga
cheltuielile
aferente
ajutorului de
minimis
Valoarea
maxima a
ajutorului de
minimis nu
poate
depasi 20%
din valoarea
totala a
cheltuielilor
eligibile
aferente
proiectului.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programe de
finantare
dedicate
romanilor din
strainatate

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Pastrarea, afirmarea
si promovarea
identitatii etnice
culturale lingvistice si
religioase a
romanilor de
pretutindeni

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

Activitati eligibile

Programe ale Departamentului Politici pentru
Relatia cu Romanii de Pretutindeni:

Cultura – „Constantin Brancusi”
Mass–media – „Mihai Eminescu”
Educatie – „Nicolae Iorga”
Spiritualitate si traditie – „Andrei Saguna”
Societatea civila – „Dimitrie Gusti”
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Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

10%

Termen
limita

29
februarie
2016

Informatii
suplimenta
re

http://www.
dprp.gov.ro/
departamen
tul-politicipentrurelatia-curomanii-depretutindeni
-anuntapublicareadocumentat
ieinecesarepentrusesiuneade-proiectedin-2016/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Punerea in
aplicare a
strategiilor de
dezvoltare locala
plasate sub
responsabilitatea
comunitatii Selectarea
Grupurilor de
actiune locala
pentru pescuit
(FLAG-uri)

Promovarea cresterii
economice, a crearii
de locuri de munca si
a mobilitatii fortei de
munca in cadrul
comunitatilor costiere
si interioare care
depind de pescuit
si/sau de
acvacultura, inclusiv
diversificarea
activitatilor din
domeniul pescuitului
si al al acvaculturii
(procesare,
marketing, activitati
de mediu, turism,
educatie).

Un parteneriat public-privat cu
personalitate juridica, in baza
O.G. 26 din 2000 cu modificarile
si completarile ulterioare, format
din reprezentanti ai intereselor
sociale sau economice din zona
Sau
o persoana juridica publica sau
privata, semnatara a unui Acord
de parteneriat autentificat la
notar/data certa prin avocat, prin
care a fost desemnata sa
reprezinte acel parteneriat,
pentru aspectele administrative si
financiare, in calitate de solicitant
al sprijinului pregatitor prin
Cererea de finantare depusa in
cadrul Programului Operational
pentru Pescuit si Afaceri Maritime
2014-2020.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PESCUIT 20142020, Masura
III.2)

APEL NELANSAT
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In ambele cazuri, parteneriatul
trebuie sa includa cel putin o
organizatie de producatori din
domeniul acvaculturii/pescuitului
sau o asociatie cu cel putin 20 de
pescari comerciali sau cel putin 3
unitati de acvacultura in zona de
pescuit si de acvacultura.
Membrii privati si ONG – urile
trebuie sa reprezinte minim 51%
din totalul membrilor, atat la
nivelul parteneriatului cat si la
nivel decizional.

Activitati eligibile

In cadrul strategiilor de dezvoltare locala
plasata sub responsabilitatea comunitatii,
urmatoarele operatiuni vor fi eligibile pentru
finantare:


punerea in aplicare a strategiilor de
dezvoltare locala plasate sub
responsabilitatea comunitatii;



costurile de functionare ale
grupurilor de dezvoltare locala.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Alocarea
financiara
nerambursa
bila pentru
punerea in
aplicare a
unei
strategii de
dezvoltare
locala
plasate sub
responsabili
tatea
comunitatii
este de
2.000.000,0
0 Euro.

50 % din
cheltuielile
eligibile totale
ale operatiunii
pentru
microintreprind
eri,
intreprinderi
mici si mijlocii.

Proiectele
depuse in
cadrul
strategiei,
nu vor
depasii
valoarea
totala
nerambursa
bila de
200.000
Euro/proiect
.

0 % din
cheltuielile
eligibile ale
operatiunii
cand
beneficiarul
este un
organism de
drept public
sau
intreprindere
cu gestionarea
unor servicii de
interes
economic
general.

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.
ampeste.ro/
informari/17
2-proiectghidulsolicitantulu
i-masura-iii2-punereain-aplicareastrategiilordedezvoltarelocalaplasatesubresponsabili
tateacomunitatiiselectareaflagurilor.html
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Programul
national
multianual de
microindustrializ
are

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

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

APEL NELANSAT

Activitati eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in
una sau mai multe din urmatoarele categorii
eligibile:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)
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Echipamente tehnologice, masini, utilaje
si instalatii de lucru-inclusiv software-ul
aferent;
Aparate si instalatii de masura, control,
reglare, cititoare pentru cod de bare,
cantare electronice cu/fara printer pentru
etichetare, aparate de marcat electronice
fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
Investitiile in active necorporale
referitoare la brevete de inventie, marci
de produse si servicii, software pentru
comertul on-line, software-uri;
Echipamente IT tehnica de calcul;
Achizitionarea de spatii de lucru, spatii
de productie si spatii pentru prestari
servicii si comert;
Achizitionarea de bunuri prevazute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotica si 3.3 sisteme de protectie a
valorilor umane si materiale;
Realizarea unui site, in limita maxima a
10000 lei;
Achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice in scopul obtinerii unei
economii de energie, precum si sisteme
care utilizeaza surse regenerabile de
energie pentru eficientizarea activitatilor
pentru care a solicitat finantare;
Achizitionarea de instalatii de incalzire
sau climatizare aferente spatiului de
comert, productie sau servicii;
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor
antreprenoriale; etc

Valoarea
grantului

Maxim
250.000 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re

http://www.
aippimm.ro/
articol/progr
ame/proiect
eproceduriimplementa
re2016/proiec
tprogramulna-ionalmultianualdemicroindust
rializare2016
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Programul pentru
organizarea
Targului
Intreprinderilor
Mici si Mijlocii TIMM 2016

Dezvoltarea
contactelor de
afaceri si stabilirea
unor legaturi
parteneriale intre
IMM, banci, fonduri
de garantare si IMM
din Uniunea
Europeana;

APEL NELANSAT

Dezvoltarea
capacitatii si a
spiritului
antreprenorial prin
organizarea de
ateliere de lucru in
cadrul evenimentului
cu experti de la
Comisia Europeana;
Dezvoltarea
abilitatilor inovative si
consolidarea unui
mediu economic
competitiv;
Cresterea numarului
de noi locuri de
munca si a
beneficiilor aduse
economiei nationale;
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Solicitanti eligibili

Operatorii economici

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Programul consta in organizarea la Bucuresti
a celei de-a VIII-a editii nationale a Targului
Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2016, pe
o perioda de minim 5 zile.

Se asigura
participarea
gratuita la
targ pentru
aplicantii
selectati in
urma
inscrierii in
program.

Actiunile legate de organizarea si
desfasurarea Programului se realizeaza de
Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor
cu Mediul de Afaceri, prin Oficiul Teritorial
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si
Cooperatie Ploiesti, direct si/sau pe baza de
contracte/acorduri de parteneriat incheiate cu
persoane fizice si juridice de drept public sau
privat, in conditiile legii,
Actiunile desfasurate in cadrul Programului
sunt:

organizarea unei expozitii structurata pe
sectiuni concomitente;

organizarea de seminarii, mese rotunde,
ateliere de lucru si prezentari in scopul
cresterii numarului intreprinzatorilor de
succes si a competentelor
antreprenoriale, imbunatatirii
performantelor economice si tehnice ale
IMM, stimularii intreprinderilor inovative,
promovarii produselor si serviciilor
romanesti, precum si stimularii si
sustinerii internationalizarii IMM;

diseminarea de materiale informative
referitoare la initierea si dezvoltarea
afacerilor.

Vor fi
suportate
cheltuielile
de transport
pentru
beneficiari si
pentru
produsele
acestora
(dupa caz).
Suma
maxima
acordata
unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu
va depasi
pentru targ
2500 lei
pentru
beneficiarii
din
Romania si
5000 lei
pentru
beneficiarii
din Uniunea
Europeana.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re

http://www.
aippimm.ro/
articol/progr
ame/proiect
eproceduriimplementa
re2016/proiec
tproceduradeimplementa
re-aprogramului
-pentruorganizarea
-targuluiintreprinderi
lor-mici-simijlocii--timm-2016
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

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

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.

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
codul CAEN pentru care solicita
finantare este eligibil in cadrul
programului

APEL NELANSAT

Activitati eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in
una sau mai multe din urmatoarele categorii
eligibile:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)
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Echipamente tehnologice, masini, utilaje
si instalatii de lucru-inclusiv software-ul
aferent;
Aparate si instalatii de masura, control,
reglare, cititoare pentru cod de bare,
cantare electronice cu/fara printer pentru
etichetare, aparate de marcat electronice
fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
Investitiile in active necorporale
referitoare la brevete de inventie, marci
de produse si servicii, software pentru
comertul on-line, software-uri;
Echipamente IT tehnica de calcul;
Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de
productie si spatii pentru prestari servicii
si comert;
Achizitionarea de bunuri prevazute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotica si 3.3 sisteme de protectie a
valorilor umane si materiale;
Realizarea unui site, in limita maxima a
10000 lei;
Achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice in scopul obtinerii unei economii
de energie, precum si sisteme care
utilizeaza surse regenerabile de energie
pentru eficientizarea activitatilor pentru
care a solicitat finantare;
Achizitionarea de instalatii de incalzire
sau climatizare aferente spatiului de
comert, productie sau servicii;
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor
antreprenoriale; etc

Valoarea
grantului

Maxim
120.000 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re

http://www.
aippimm.ro/
articol/progr
ame/proiect
eproceduriimplementa
re2016/proiec
tproceduraimplementa
re-start2016
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

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

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

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

Intreprinderi mici si mijlocii

Activitati eligibile




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;
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 autoutilitare, cu exceptia
vehiculelor de transport rutier de marfuri
in contul tertilor sau contra cost, solicitate
de intreprinderile care efectueaza
transport rutier de marfuri in contul tertilor
sau contra cost;
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
135.000 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re

http://www.
aippimm.ro/
articol/progr
ame/proiect
eproceduriimplementa
re2016/proiec
tproceduraimplementa
re-comertservicii2016
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

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 cresterea
numarului de locuri
de munca si al IMM
in mediul rural,
facilitarea accesului
IMM-urilor infiintate
in mediul rural la
sursele de finantare,
in contextul reducerii
discrepantelor
economice dintre
mediul urban si cel
rural.

Societatile comerciale, societatile
cooperative, inclusiv societatile
cooperative mestesugaresti
mixte, persoanele fizice
autorizate care desfasoara
activitati economice in mod
independent, intreprinderile
individuale care au cel mult 5 ani
de la inregistrarea la Registrul
Comertului la data inscrierii in
Program si au sediul social si
punctul/punctele de lucru in
mediul rural

APEL NELANSAT

Activitati eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in
una sau mai multe din urmatoarele categorii
eligibile:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)
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Echipamente tehnologice, masini, utilaje
si instalatii de lucru-inclusiv software-ul
aferent;
Aparate si instalatii de masura, control,
reglare, cititoare pentru cod de bare,
cantare electronice cu/fara printer pentru
etichetare, aparate de marcat electronice
fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
Investitiile in active necorporale
referitoare la brevete de inventie, marci
de produse si servicii, software pentru
comertul on-line, software-uri;
Echipamente IT tehnica de calcul;
Achizitionarea de spatii de lucru, spatii
de productie si spatii pentru prestari
servicii si comert;
Achizitionarea de bunuri prevazute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotica si 3.3 sisteme de protectie a
valorilor umane si materiale;
Realizarea unui site, in limita maxima a
10000 lei;
Achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice in scopul obtinerii unei
economii de energie, precum si sisteme
care utilizeaza surse regenerabile de
energie pentru eficientizarea activitatilor
pentru care a solicitat finantare;
Achizitionarea de instalatii de incalzire
sau climatizare aferente spatiului de
comert, productie sau servicii;
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor
antreprenoriale; etc

Valoarea
grantului

125.000 lei

Contributia
beneficiarului

10%

Termen
limita

Apel
nelansat

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

Informatii
suplimenta
re

http://www.
aippimm.ro/
articol/progr
ame/proiect
eproceduriimplementa
re2016/proiec
tprogramulnationalmultianualpentruinfiintareasidezvoltarea
intreprinderi
lor-mici-simijlocii-inmediul-rural

9 FEBRUARIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Apel de proiecte
pentru
microintreprinder
i

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

Societatile comerciale sau
cooperative care se incadreaza in
categoria microintreprinderilor, au
desfasurat activitate pe o
perioada corespunzatoare cel
putin unui an fiscal integral si au
inregistrat profit din exploatare in
anul fiscal anterior depunerii
cererii de finantare.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 20142020, AP2, PI 2.1)

APEL NELANSAT

Locul de implementare a
proiectului este situat in mediul
urban, in regiunea de dezvoltare
in care este depusa cererea de
finantare.
Domeniul de activitate in care se
desfasoara investitia se
incadreaza in domeniile de
activitate eligibile, asa cum sunt
enumerate in anexa la Ghidul
specific.

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

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://regioadrcentru.r
o/2-1-2-2sprijinireacrearii-siextindereacapacitatilor
-avansatedeproductiesidezvoltarea
-serviciilor/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Masuri integrate
pentru tinerii
NEETs someri
din Regiunile
Centru, Sud-Est
si Sud-Muntenia
PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
(AP 1, OS 1.1 SI
1.2)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Cresterea ocuparii
tinerilor NEETs
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare si cu
rezidenta in regiunile
eligibile (Centru,
Sud-Est si Sud
Muntenia)

Entitati relevante (furnizori de
formare, furnizori de servicii de
ocupare/ evaluare si certificare a
competentelor, sindicate,
patronate, ONG-uri/ organizatii
de tineret etc.) in parteneriat cu
angajatori

Activitati eligibile

Masuri care nu intra sub incidenta ajutorului
de minimis:
A. Masuri obligatorii minime pentru grupul tinta
B. Alte masuri necesare derularii proiectului
(management de proiect, informare si
publicitate, recrutare grup tinta etc.).
Cheltuielile aferente acestor masuri nu vor
depasi maximum 20% din bugetul proiectului.

Angajatori
Masuri eligibile in cadrul pachetului integrat schema de ajutor de minimis:

Imbunatatirea
nivelului de
competente, inclusiv
prin evaluarea si
certificarea
competentelor
dobandite in sistem
non-formal si
informal al tinerilor
NEETs someri cu
varsta intre 16 - 24
ani, inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidenta in regiunile
eligibile (Centru,
Sud-Est si Sud
Muntenia

A. Consiliere profesionala - masura obligatorie
a fi implementata in cadrul proiectului.
B. Alte masuri in functie de sansele de
angajare ale fiecarui tanar:

Formare profesionala adaptata nevoilor
specifice ale grupului tinta, precum si in
acord cu nevoile de competente la nivelul
intreprinderii. Formarea profesionala
trebuie sa fie certificata ANC si
recunoscuta la nivel national.

Evaluare si certificare pentru
recunoasterea competentelor dobandite
in context informal si non-formal

Ucenicie la locul de munca (inclusiv prin
acordarea de sprijin financiar
angajatorilor)

Stagii pentru absolventii de invatamant
superior (inclusiv prin acordarea de
sprijin financiar angajatorilor)

Angajare pe locuri de munca nou create,
inclusiv prin acordarea de stimulente
financiare angajatorilor

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Valoarea
minima
eligibila a
unui proiect
este de
100.000
euro.

In conditiile
schemei de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima
a entitatii
juridice
beneficiare de
ajutor de
minimis este
0%.

Valoarea
maxima
eligibila per
entitate
juridica
beneficiara
de ajutor de
minimis nu
poate
depasi
echivalentul
in lei a
200.000
euro.

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.f
onduriue.ro/image
s/files/progr
ame/CU/P
OCU2014/30.10/
gcsc.ap1.p
df

Pentru partea
de buget
gestionata de
solicitant si
sau partener
care nu va/ nu
vor beneficia
de ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima
variaza intre
2% si 5%.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Romania creativa

Dezvoltarea
antreprenoriatului si
infiintarii de noi
intreprinderi nonagricole in zona
urbana in domenii
creative: film, muzica
artele scenei,
publicitate, design si
moda, IT software si
tehnologie,
arhitectura si arta.

Persoane fizice care
intentioneaza sa infiinteze o
afacere non agricola in zona
urbana intr-una din regiunile mai
putin dezvoltate (Nord-Est, NordVest, Vest, Sud-Vest Oltenia,
Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)
In cadrul prezentei cereri de
propuneri de proiecte nu sunt
eligibili ca grup tinta tinerii NEETs
someri cu varsta intre 16 - 24 ani.

Se finanteaza infiintarea de noi intreprinderi
non-agricole in zona urbana in domenii
creative: film, muzica artele scenei, publicitate,
design si moda, IT software si tehnologie,
arhitectura si arta.

Maxim
25.000
euro/ plan
de afaceri
va fi acordat
numai
persoanelor
ale caror
planuri de
afaceri sunt
aprobate.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN,
AP 3, PI 8.iii, OS
3.7)

APEL NELANSAT

Activitatile sunt grupate intr-un pachet integrat
de business care presupune parcurgerea a 3
etape cadru de implementare:
1. Etapa I: Educatie antreprenoriala si
program de mentorat
2. Etapa II: Dezvoltarea planului de afaceri
3. Etapa III: Infiintare firma/ afacere/
exploatarea ideii de business

Contributia
beneficiarului

2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.f
onduriue.ro/image
s/files/progr
ame/CU/P
OCU2014/20.10/
ghid.20.10.
2015.pdf

In dezvoltarea cererii de finantare se va viza
cel putin o tema secundara dintre cele
aferente axei prioritare:






Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute de
dioxid de carbon si eficienta din
punctul de vedere al utilizarii
resurselor.
Inovare sociala Imbunatatirea
accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii
tehnologiilor informatiei si
comunicatiilor
Nediscriminare

Pentru proiectele care promoveaza metode
inovative de implicare activa a membrilor
comunitatii in procesul de selectie se acorda
punctaj suplimentar.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Crearea de
sinergii cu
actiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene şi alte
programe CDI
internationale

Sprijinirea proiectelor
de CD si Inovare
care participa direct
la competitiile
ORIZONT 2020,

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITAT
E, AP 1, Actiunea
1.1.3)

APEL NELANSAT
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care
complementeaza
prin activitatile
propuse obiectivele
unor apeluri propuse
pentru competitiile
ORIZONT 2020

sau care se
adreseaza intaririi
capacitatii
administrative a
institutiilor de CD si
Inovare din România
de a realiza aplicatii
pentru proiecte si
apeluri la nivel
European si mondial.

Solicitanti eligibili

a) Organizatii de cercetare
Este considerata 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

Activitati eligibile

Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor
domenii tematice prioritare, detaliate in Anexa
3 la ghid:







Tipuri de proiecte:


b) Intreprinderi cu obiect de
activitate cercetare-dezvoltare
Este considerata intreprindere
orice entitate care desfaşoara o
activitate economica, indiferent
de forma juridica şi de
dimensiunea acesteia (micro,
mica, mijlocie, mare).

Specializare inteligenta
Bioeconomia
Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor,
spatiu si securitate
Energie, mediu si schimbari climatice
Eco-nano-tehnologii si materiale
avansate
Sanatate, domeniu prioritar de interes
national.





Proiecte de cercetare-inovare atat pentru
organizatii de cercetare cat si pentru
intreprinderi
Proiecte de cercetare-inovare pentru
intreprinderi mici si mijlocii
Proiecte suport pentru organizatii de
cercetare
Proiecte de investitii in infrastructura CD
pentru organizatii de cercetare

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Pentru
organizatii de
cercetare - 0%
din costurile
eligibile.

Pentru
intreprinderi,
cotele de
finantare se
calculeaza ca
procent din
costurile
eligibile ale
proiectului, pe
categorii de
activitati şi in
functie de tipul
intreprinderii
(mare,
mijlocie, mica)

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.f
onduriue.ro/image
s/files/progr
ame/COMP
ETITIVITAT
E/POC/06.1
1/Ghid.solic
itant.pdf

9 FEBRUARIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin pregatitor

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

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



dezvoltarea parteneriatelor locale si
infiintarea FLAG-urilor;



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



instruirea liderilor locali;



promovarea initiativelor locale;



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

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



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



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



elaborarea strategiei de dezvoltare locala;



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

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

APEL NELANSAT
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarului

NA

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://ampe
ste.ro/infor
mari/101draft-ghidulsolicitantulu
i-privindsprijinulpregatitorpu4fepam.html
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice

Sprijinirea investitiilor
de modernizare si
infiintare de drumuri
pentru
accesibilizarea
padurilor

Componenta –
infrastructura de
acces silvica

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)

Solicitanti eligibili

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

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Cheltuieli pentru constructia, extinderea si/sau
modernizarea drumurilor forestiere

Maxim
1.500.000
Euro/proiect

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.
mapam.ro/d
ocs/dezvolt
arerurala/progr
amare20142020/gs/dra
ft/DRAFTGS_sM4.3.
zip

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

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

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

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

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

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Unitati administrativ teritoriale

Activitati eligibile



Asociatiile de Dezvoltare
Intercomunitara

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

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

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

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

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

2% pentru
proiecte avand
ca beneficiari
unitati
administrativteritoriale

Valoarea
finantarii
solicitate din
fonduri UE
nu
depaseste
15.000.000
euro

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

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.f
onduriue.ro/2007/
res/filepicke
r_users/cd2
5a597fd62/comunic
ate/2015/01
.09.2015/G
hidul.solicit
antului.6.1.
RES.consul
tare.rar

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

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

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

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

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

APEL NELANSAT
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Activitati eligibile



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



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



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

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

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiarului

NA

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.f
onduriue.ro/2007/
res/filepicke
r_users/cd2
5a597fd62/comunic
ate/2015/01
.09.2015/G
hidul.solicit
antului.6.1.
consultare.r
ar
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Reducerea
consumului de
energie la
consumatorii
industriali

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

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

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

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

Achizitionarea de:

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

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

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

Sistem de comunicare date

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

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

Alte echipamente

Valoarea
grantului

Maxim
200.000
euro

Contributia
beneficiarului

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

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.f
onduriue.ro/2007/
res/filepicke
r_users/cd2
5a597fd62/comunic
ate/2015/01
.09.2015/G
hidul.solicit
antului.6.2.
consultare.r
ar

40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
intreprinderile
mari

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile:
Vest, Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Sud-Vest
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Reducerea
consumului
mediu de energie
electrica la
nivelul
locuintelor

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

Solicitanti eligibili

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

Activitati eligibile



Realizarea sistemelor de masurare
inteligenta a energiei electrice
(subsisteme de masurare, subsisteme de
transmitere a informatiilor, subsisteme de
gestiune a informatiilor din contoare)



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

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

APEL NELANSAT



Valoarea
grantului

Maxim
5.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

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

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.f
onduriue.ro/2007/
res/filepicke
r_users/cd2
5a597fd62/comunic
ate/2015/01
.09.2015/G
hidul.solicit
antului.6.3.
consultare.r
ar

40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
intreprinderile
mari

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

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile:
Vest, Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Sud-Vest
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

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

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

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

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

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

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

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului



Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de inalta
eficienta (maximum 8 MWe) pe gaz
natural si biomasa la nivelul
intreprinderilor



Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de inalta
eficienta care utilizeaza gaze reziduale
provenite din procese industriale la
nivelul intreprinderilor

Valoarea
maxima a
finantarii
nerambursa
bile
acordate
pentru un
proiect este
de
6.000.000
euro.

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

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

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

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderile
mijlocii

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.f
onduriue.ro/2007/
res/filepicke
r_users/cd2
5a597fd62/comunic
ate/2015/01
.09.2015/G
hidul.solicit
antului.6.4.
consultare.r
ar

40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
intreprinderile
mari

9 FEBRUARIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat
„Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului
national de
cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
institutiilor de profil;
cresterea eficientei
utilizarii resurselor in
organizatiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calitatii si
relevantei activitatilor
CDI;
cresterea atractivitatii
sistemului si
deschiderea
organizatiilor de
cercetare catre
comunitatea
internationala;
modernizarea
administratiei publice
din sectorul
cercetarii.
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Solicitanti eligibili

Unitati de cercetare-dezvoltare
organizate ca intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetare-dezvoltare
Institutii de invatamant superior
private acreditate sau structuri
ale acestora
Organizatii neguvernamentale
care realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de cercetaredezvoltare organizate in cadrul
societatilor nationale, companiilor
nationale si regiilor autonome

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa
se incadreze intr-una sau mai multe din
categoriile urmatoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-1capacitatesistem.pdf

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:


Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare
constituire echipe independente,
reintegrarea cercetatorilor din diaspora,
burse pentru cercetatori debutanti,
mobilitatea cercetatorilor, premiere
rezultate cercetare)

Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate in
baza unor acorduri internationale



Suport CDI
(Dezvoltare institutionala, investitii,
integrare si interconectare)

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat
„Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cresterea
competitivitatii
economiei
romanesti prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Stimularea
progresului
intreprinderilor pe
lanturile de valoare si
a parteneriatelor cu
universitatile publice,
prin maximizarea
valorii adaugate din
productia de bunuri
inovatoare bazate pe
cercetare stiintifica;
cresterea capacitatii
intreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generatie
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelor-tinta;
crearea unui mediu
stimulativ pentru
initiativa sectorului
privat;
sustinerea
proceselor de
specializare
inteligenta;
dezvoltarea
activitatilor CDI in
domenii de interes
social general.
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Solicitanti eligibili

Unitati de cercetare-dezvoltare
organizate ca intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetare-dezvoltare
Institutii de invatamant superior
private acreditate sau structuri
ale acestora
Organizatii neguvernamentale
care realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de cercetaredezvoltare organizate in cadrul
societatilor nationale, companiilor
nationale si regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate in
baza unor acorduri internationale

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa
se incadreze intr-una sau mai multe din
categoriile urmatoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-2competitivit
ate.pdf

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:














Proiect experimental-demnstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul
economic
Proiect de valorificare la operatorul
economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc stiintific

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat
„Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeana si
internationala”

Cresterea
competitivitatii
internationale a
cercetarii romanesti
in atragerea finantarii
externe pentru
cercetare;
consolidarea
sistemului national
de cercetaredezvoltare si inovare
prin intensificarea
cooperarii stiintifice
internationale;
participarea
Romaniei la
Programul Orizont
2020, la Initiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
Romaniei in
organizatii si
programe
paneuropene si
internationale de
cercetare;

Solicitanti eligibili

Unitati de cercetare-dezvoltare
organizate ca intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetare-dezvoltare
Institutii de invatamant superior
private acreditate sau structuri
ale acestora
Organizatii neguvernamentale
care realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de cercetaredezvoltare organizate in cadrul
societatilor nationale, companiilor
nationale si regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate in
baza unor acorduri internationale

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa
se incadreze intr-una sau mai multe din
categoriile urmatoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-3-coopeuropeana.
pdf

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:




Proiecte demonstrative, integrate,
inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

cresterea vizibilitatii
Romaniei in
domeniul cercetarii,
dezvoltarii si inovarii.
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9 FEBRUARIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Orase si
comunitati
inteligente
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

PAGINA 24 DIN 33

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Identificarea,
dezvoltarea si
implementarea de
solutii care pot fi
reproduse,
echilibrate si
integrate in energie,
transport si TIC prin
parteneriate intre
municipalitati si
industrii.

Orice entitate publica sau privata
constituita legal in tarile
participante la program

Activitati eligibile

Propunerile ar trebui sa vizeze urmatoarele
aspecte:


Consortiile pentru proiecte
trebuie sa includa autoritati
publice ale municipalitatilor/
oraselor si reprezentanti
industriali.




zone cu consum redus (aproape de zero)
de energie;
infrastructuri integrate;
mobilitate urbana sustenabila.

Fiecare proiect ar trebui sa fie
realizat in 2-3 comunitati si/sau
orase de referinta.

Descrierea actiunilor de inovare: activitati
directe menite sa produca planuri, configurari
sau proiecte pentru produse, procese sau
servicii noi, modificate sau imbunatatite.

Aditional, fiecare proiect ar trebui
sa co-includa 2-3 comunitati
si/sau orase in care sa poata fi
reproduse solutiile integrate
gasite.

In acest scop, se pot include realizarea de
prototipuri, teste, demonstratii, actiuni-pilot si
de validare a produselor pe scara larga si
reproducere pe piata.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

30% pentru
actiunile de
inovare

0% pentru
organizatiile
sau institutiile
non-profit

Termen
limita

5 aprilie
2016

Informatii
suplimenta
re

http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/to
pics/4082scc-1-20162017.html
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Renastere rurala
– stimularea
inovarii si
oportunitati de
afaceri
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)
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Obiectivul
programului

Imbunatatirea
politicilor pentru
managementul
relatiei rural-urban
Crearea unor noi
lanturi valorice
sustenabile pentru
aplicatii alimentare si
nealimentare

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Toate entitatile constituite legal in
tarile participante la program

RUR-01-2016: Cadrul politic si modele de
guvernare consolidate pentru sinergii in relatia
rural-urban;
RUR-04-2016: Apa in exploatarile agricole –
imbunatatirea agricola si impactul acesteia
asupra alimentarii cu apa potabila;
RUR-06-2016: Sisteme de diversificare a
culturilor pentru livrarea de produse
alimentare, hrana pentru animale, produse
industriale si servicii ecosistemice – de la
beneficiile fermei la organizarea lantului de
productie;
RUR-07-2016: Culturi industriale profitabile si
eficiente ca resurse pe terenuri marginale;
RUR-08-2016: Demonstrarea prin centre
logistice integrate pentru aplicatii alimentare si
nealimentare;
RUR-10-2016-2017: Retele tematice care
reunesc cunostinte pregatite pentru punerea
in practica;
RUR–11-2016: Demonstratii la ferma:
mecanisme de invatare aprofundata de la
agricultor la agricultor;
RUR-14-2016: Rolul consilierilor in
functionarea AKIS (Sisteme de Inovare si
Cunoastere in Agricultura) si politicile de
consultanta pentru stimularea inovarii in
agricultura durabila.

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiarului

30% pentru
actiunile de
inovare

0% pentru
actiunile de
cercetare si
inovare si
actiunile de
coordonare si
sprijin

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

17
februarie/
13
septembrie
2016

http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/c
alls/h2020rur-20162017.html#
c,topics=cal
lIdentifier/t/
H2020RUR-20162017/1/1/1
&callStatus/
t/Forthcomi
ng/1/1/0&ca
llStatus/t/O
pen/1/1/0&c
allStatus/t/
Closed/1/1/
0&+identifie
r/desc
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Cerere de
proiecte de
prevenire si
pregatire in
protectia civila si
poluarea marina

Obiectivul
programului

Consolidarea
coordonarii in
domeniul protectiei
civile in scopul de a
imbunatati
prevenirea si
pregatirea in caz de
dezastre
naturale si umane

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Entitati publice

Cererea actuala este impartita in 2 parti:

Entitati private

1. Prevenire
 proiecte orientate spre actiuni de
reducere a riscurilor pentru investitiile
publice si /sau private si testarea unor
instrumente si metodologii pentru
monitorizarea investitiilor reziliente;

Organizatii internationale
Administratiile publice locale si
judetene






proiecte demonstrative si pilot privind
rezilienta urbana la dezastrele naturale;
proiecte de cooperare tehnica pentru
dezvoltarea de retele la nivel regional si
de frontiera care vor facilita absorbtia
imbunatatita a inovarii si cercetarii;

Valoarea
grantului

Maxim
800.000
euro

Contributia
beneficiarului

Minim 25%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

14 martie
2016

http://ec.eur
opa.eu/ech
o/fundingevaluations/
publicprocuremen
t/call-forproposal/ca
llproposals2016preventionand_en

proiecte axate pe elaborarea
metodologiei si functionarea campaniilor
de informare publica in domeniul
prevenirii accidentelor comune de zi cu zi
cu impact cumulat sever.

2. Pregatire
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imbunatatirea cooperarii transfrontaliere
in domeniul protectiei civile si al luptei
impotriva poluarii marine, inclusiv la nivel
regional, in ceea ce priveste
interoperabilitatea si pregatirea pentru
raspuns direct si reducerea impactului
catastrofelor naturale si provocate de om;
actiuni care vizeaza consolidarea
cooperarii operationale in cadrul
mecanismului, inclusiv intre sectoare,
permitand tarilor sa dezvolte, exerseze ṣi
inregistreze activele/bunurile
multinationale.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Ministerul
Federal de
Finante al
Austriei

Program de
finantare

Programul de
Finantare a
Consultantei in
Afaceri
BAS Romania
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Obiectivul
programului

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

Solicitanti eligibili

Firme care activeaza in sectorul
serviciilor, cat si al productiei

Activitati eligibile

Programul BAS co-finanteaza o gama foarte
larga de proiecte de consultanta, ajutand la
imbunatatirea performantei economice si la
cresterea competitivitatii beneficiarilor. Sunt
eligibile proiecte cum ar fi:
– Restructurare / reorganizare;
– Studii de fezabilitate;
– Identificarea de parteneri comerciali si
strategici;
– Consultanta in dezvoltarea planului de
afaceri;
– Implementarea si perfectionarea sistemelor
de management informational (MIS);
– Consultanta in marketing;
– Consultanta tehnica;
– Audituri si bilanturi energetice;
– Bilanturi de mediu;
– Proiectarea si modernizarea liniilor de
productie;
– Alte servicii de consultanta.

Valoarea
grantului

Maxim
10.000 euro

Contributia
beneficiarului

Minim 25%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Depunere
continua

http://www.
basromania
.ro/informati
on-forenterprises

9 FEBRUARIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul
Transnational
Dunarea

Obiectivul
programului

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

Solicitanti eligibili

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



Axa prioritara 1 – Inovare si
responsabilitate sociala in Regiunea
Dunarii



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



Axa prioritara 3 – Conectivitatea in
Regiunea Dunarii



Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunarii

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

15%

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://www.i
nterregdanube.eu/r
elevantdocuments/
programme
-maindocuments
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

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

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

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autoritati publice

Activitati eligibile

COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de
asistenta:

Garantii la imprumuturile pentru IMMurile care au dificultati in obtinerea de
imprumuturi din sistemul bancar

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

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

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

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

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/cosme/in
dex.html#c,
calls=CallId
entifier.Stat
us/t/FORTH
COMING/1/
1/0&CallIde
ntifier.Statu
s/t/OPEN/1/
1/0&CallIde
ntifier.Statu
s/t/CLOSE
D/0/1/0&+P
lannedOpe
ningDate/as
c
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

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

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritati publice

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

Companii / intreprinderi





Institutii publice/private

Institutii scolare

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

Institutii universitare






Organizatii nonguvernamentale

PAGINA 30 DIN 33

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






Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://www.
erasmusplu
s.ro/oportun
itatifinantare
http://eacea
.ec.europa.
eu/erasmus
plus/fundin
g_en

”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
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

EUROPA
CREATIVA
2014-2020

Obiectivul
programului

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

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

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

Solicitanti eligibili

Operatorii culturali din tarile
eligibile

Activitati eligibile

Subprogramul Cultura finanteaza proiectele
de cooperare intre minimum 3 tari; proiectele
de traduceri literare; platformele europene
dedicate mobilitatii si promovarii creatorilor;
retelele europene care contribuie la
profesionalizarea si intarirea capacitatii
sectoarelor culturale si creative de a lucra la
nivel transnational; premiile UE pentru
patrimoniu cultural, literatura, arhitectura si
muzica, Capitalele europene ale culturii si
Marca patrimoniului european.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://www.
europacreativa.eu/

Subprogramul Media ofera sprijin pentru
formare, pentru elaborarea de concepte si
proiecte de jocuri video, pentru includerea in
programele de televiziune a operelor
audiovizuale europene, pentru distributia de
filme europene non-nationale, pentru acces
la piete, pentru acces la piete, pentru
festivaluri de film, pentru distributia
transnationala a filmelor europene, pentru
distributia de filme europene non-nationale,
pentru fonduri de coproductie internationale,
pentru organizarea in retea a
cinematografelor care proiecteaza filme
europene, pentru dezvoltarea publicului,
pentru elaborarea proiectelor individuale si
pentru finantarea pachetelor de proiecte
Componenta transectoriala este dedicata
garantarii creditelor bancare pentru
sectoarele culturale si creative si cooperarii in
domeniul politicilor culturale
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

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

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

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

Centre de cercetare

Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/m
aster_calls.
html

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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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

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.

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

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

Finantarea
garantata
poate fi de
maximum
15% din
valoarea
totala a
proiectului
exclusiv
dobanzile si
comisioanel
e 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.
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Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re

http://www.f
ngcimm.ro/i
ndex.php?p
age=fonduri
-europene
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