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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Dezvoltarea durabila
a structurilor de
sprijinire a afacerilor
de importanta
regionala si locala
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 4,
DMI 4.1)

Crearea, imbunatatirea
si modernizarea
structurilor regionale si
locale de sprijinire a
afacerilor avand ca
scop atragerea
investitiilor, revigorarea
si dezvoltarea
economiilor locale si
regionale.

Solicitanti eligibili

Autoritati ale administratiei
publice locale din mediul
urban sau rural;
Parteneriate intre autoritati
ale administratiei publice
locale;
Camere de comert si
industrie, asociatii care
reprezinta mediul de afaceri;
Societati comerciale sau
societati cooperative din
mediul urban sau rural

Activitati eligibile









Sprijinirea dezvoltarii
microintreprinderilor
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 4,
DMI 4.3)
NOU!

Pagina 1 din 14

Dezvoltarea
microintreprinderilor
productive si a celor
prestatoare de servicii
care folosesc
potentialul endogen al
regiunilor.

Societati comerciale sau
societati cooperative care se
incadreaza in categoria
microintreprinderilor,
localizate in mediul urban,
care isi desfasoara
activitatea in domeniul
productiei, serviciilor sau
constructiilor





Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri
si anexe aferente, care vor fi utilizate de
operatori economici pentru activitati de productie
si/sau prestare servicii;
Construirea/ modernizarea/ extinderea
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul
structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor
de acces;
Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de
baza din interiorul structurii de sprijinire a
afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de
furnizare a energiei si a gazului, sistem de
canalizare, conectare la retele broadband;
Dotarea cu echipamente a structurilor de
sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/
extinse.

Valoarea
totala a
proiectului:

Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi,
moderne pentru activitati de productie, servicii,
constructii;
Achizitionare sisteme IT (hard si soft);
Construirea / extinderea / modernizarea spatiilor
de productie ale microintreprinderilor.

Maxim
200.000
Euro

Proiectul (investiţia) se va implementa/realiza în
mediul urban.

minim
1.700.000 lei
si maxim
85.000.000
lei

Valoarea
totală a
proiectului
(suma
cheltuielilor
eligibile şi
neeligibile)
trebuie să fie
cuprinsă
între
100.000 lei
şi 3.000.000
lei.

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

APL,
parteneriate
intre APL –
50%
CC/AS/SC
incadrate in
categ.
intreprinderi
lor mijlocii –
40%
CC/AS/SC
incadrate in
categ.
intreprinderi
lor micro
sau mici –
30%

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Minim 30%

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua,
începând
cu data
de 23
noiembrie
2009.

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala
www.adrcentru.ro
www.inforegio.ro
www.mdlpl.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Valoarea
grantului

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala
www.adrcentru.ro
www.inforegio.ro
www.mdlpl.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

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

Valorificarea resurselor
naturale in scop turistic;

Autoritati ale administratiei
publice locale;

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica
(care nu intra sub incidenta ajutorului de stat):

Diversificarea serviciilor
turistice;

Parteneriate intre autoritati
ale administratiei publice
locale;

- Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu
potential turistic;
- Valorificarea potentialului turistic montan;
- Dezvoltarea turismului balnear.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 5,
DMI 5.2)

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

NOU!

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 1,
DMI 1.1,
Operatiunea b)
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Sprijinirea
intreprinderilor mici si
mijlocii, pentru
implementarea de
standarde
internationale

IMM-uri din domeniul
turismului si/ sau activitati
conexe;
Parteneriate intre autoritati
ale administratiei publice
locale si ONG-uri din
domeniul turismului si/ sau
activitati conexe.

Intreprinderile mici si mijlocii

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat):
- Dezvoltarea turismului balnear;
- Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de
agrement, inclusiv a utilitatilor aferente.







Infiintarea, modernizarea si acreditarea
laboratoare de incercari si etalonari;
Implementarea si/sau certificarea sistemului de
management al calitatii ISO 9001 (produselor
si/sau serviciilor), sistemelor de management al
mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului
de management integrat calitate/mediu;
Etichetarea ecologica;
Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala a
proiectului:
minim
700.000 lei
si
maxim
85.000.000
lei
Pentru
proiectele
care se
implementea
za in mediul
rural: minim
6.400.000
lei.

Maxim
200.000
Euro

Contributia
beneficiaru
lui

Pentru
infrastructur
a de turism
de utilitate
publică: 2%
Pentru
infrastructur
a de turism
publică /
privată,
care intră
sub
incidenţa
regulilor
ajutorului
de stat:
între 30 –
60%
Intreprinderi
mici: minim
30%
Intreprinderi
mijlocii:
minim 40%

Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua,
începând
cu data
de 23
noiembrie
2009.

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii,
Comertului si Mediului de Afaceri

Sprijin pentru
implementarea
standardelor
internationale

Asociatii de Dezvoltare
Intercomunitara;

Activitati eligibile

http://www.mimmctpl.ro/fonduri_structur
ale/domeniul_imm/domeniul_imm.html

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Solicitanti eligibili

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala
www.adrcentru.ro
www.inforegio.ro
www.mdlpl.ro

Program de
finantare

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

Sprijin pentru startup-urile si spin-offurile inovative
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 2,
DMI 2.3,
Operatiunea 1)

Sprijinirea crearii spinoff-urilor si
dezvoltarea start-upurilor inovative (bazate
pe transferul
rezultatelor CD obtinute
in universitati sau
institute)
in vederea realizarii de
produse si servicii noi

Solicitanti eligibili

Start-up-urile sunt
intreprinderi inovative cu o
vechime de max.3 ani, care
implementeaza (produc si
comercializeaza pe piata)
rezultatele obtinute din
activitati de cercetare.
Spin-off este o companie
nou creata, de un grup de
cercetare dintr-o institutie
publica de cercetare sau
universitate, pentru a
produce si comercializa
propriile rezultate CD.

Activitati eligibile










(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 4,
DMI 4.1,
Operatiunea c)
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Minimizarea impactului
negativ asupra
mediului;
Limitarea efectului de
sera cu consecinte
negative asupra
dezvoltarii
durabile;
Respectarea
angajamentelor de
mediu asumate de
România prin Tratatul
de Aderare;
Introducerea celor mai
bune tehnici disponibile
(BAT) si a tehnologiilor
moderne pentru
reducerea emisiilor
poluante.

Societatile comerciale care
detin instalatii mari de
ardere aflate la data
transmiterii de catre
solicitant a cererii de
finantare in
coordonarea autoritatilor
publice centrale.







Termen
limita

crearea si inregistrarea unei societati comerciale
(numai pentru spin-off)
activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de
servicii pentru cercetare-dezvoltare;
achizitia de servicii de consultanta pentru
inovare referitoare la: management; asistenta
tehnologica; transfer tehnologic; instruire;
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 punerea in productie a
rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului
activitati legate de informarea beneficiarilor:
achizitonarea de publicatii, abonamente si
asigurarea accesului la baze de date

Maxim
200.000
Euro

Minim 10%

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice de desulfurare a gazelor de ardere in
scopul reducerii SO2, in functie de tehnologia
aleasa (desulfurarea umeda, desulfurarea
uscata);
Achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice de De NOx in scopul reducerii emisiilor
de NOx, in functie de tehnologia aleasa;
Achizitionarea de filtre/ echipamente specifice
pentru reducerea emisiilor de pulberi, in functie
de tehnologia aleasa;
Constructii si instalatii aferente constructiilor.

Nu se aplica

Minim 60 %
pentru
proiectele
care se
realizeaza
in regiunea
Bucuresti
Ilfov

31
decembri
e 2009

Minim 50 %
pentru
proiectele
care se
realizeaza
in celelalte
7
regiuni de
dezvoltare

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Ministerul Economiei -Directia Generala
Politica Energetica

Investitii in instalatii
de desulfurare a
gazelor de ardere,
arzatoare cu NOx
redus si
filtre pentru instalatiile
mari de ardere din
grupuri modernizate/
retehnologizate

Contributia
beneficiaru
lui

oie.minind.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Valoarea
grantului

Autoritatea Nationala pentru Cercetare
Stiintifica
http://www.ancs.ro/index.php?action=view&id
cat=579

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Schema de ajutor de
stat pentru formarea
profesională generală
si specifică denumită
„Bani pentru formare
profesională”

• îmbunătătirea
tranzitiei de la scoală
la viata activă;
• dezvoltarea
capacitătii
întreprinderilor de a
sprijini cresterea
nivelului de calificare
al angajatilor;
• cresterea nivelului de
calificare al
angajatilor;
• cresterea nivelului de
perfectionare,
respectiv specializare
al angajatilor;
• îmbunătătirea
accesului si
participării la formare
profesională continuă.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 2,
DMI 2.1 SI 2.3 si AP
3, DMI 3.2)

Pagina 4 din 14

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderi ai căror angajati
participă la programe de
formare profesională
continuă

Activitătile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor
sunt cele care vizează formarea profesională
generală si specifică a angajatilor proprii întreprinderii
solicitante.

Valoarea
grantului

valoarea
minimă a
unei cereri
de ajutor
reprezintă
echivalentul
în lei a
10.000 euro;
plafonul
maxim al
ajutorului
reprezintă
echivalentul
în lei
a 2.000.000
euro pentru
o
întreprindere
pentru 2
(doi) ani
consecutivi.

Contributia
beneficiaru
lui

Intreprinder
e mica –
20% pentru
formare
generala si
55% pentru
formare
specifica;
Intreprinder
e mijlocie 30% pentru
formare
generala si
65% pentru
formare
specifica;
Intreprinder
e mare 40% pentru
formare
generala si
75% pentru
formare
specifica.

Termen
limita

Depunere
continua
pana la
utilizarea
fondurilor
disponibil
e dar nu
mai tarziu
de 31
martie
2010

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&
task=view&id=34&Itemid=40

Obiectivul
programului

http://www.fseromania.ro/images/downdocs/gs_ajutor_stat
_si_minimis_2009.pdf

Program de
finantare

Finantator

6 Noiembrie 2009

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Cresterea calitătii
angajării si
îmbunătătirea
conditiilor de
muncă prin asigurarea
securitătii si protectiei
sănătătii la locul de
muncă, prevenirea
riscurilor profesionale,
informarea si instruirea
lucrătorilor în domeniul
sănătătii si securitătii în
muncă, precum si
asigurarea
cadrului organizatoric si
a mijloacelor necesare
securitătii si sănătătii în
muncă.

Intreprinderi care
îmbunătătesc conditiile de
sănătate si securitate la
locul de muncă

Cresterea ocupării
fortei de muncă, prin
facilitarea integrării pe
piata muncii a
lucrătorilor defavorizati,
lucrătorilor extrem de
defavorizati si cu
handicap, respectiv
atragerea si
mentinerea acestora pe
piata muncii.

Intreprinderea care
angajează lucrătorii
defavorizati, lucrătorii
extrem de defavorizati si/sau
lucrătorii cu handicap

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 3, DMI
3.2)

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Schema de ajutor de
stat pentru ocuparea
fortei de muncă
denumită „Bani
pentru
completarea echipei”
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 5,
DMI 5.1 SI 5.2)

Activitati eligibile

•
•
•
•

•

Valoarea
grantului

Termen
limita

asigurarea sănătătii si securitătii la locul de
muncă;
prevenirea bolilor profesionale;
informarea si instruirea lucrătorilor în domeniul
sănătătii si securitătii în muncă;
asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor
necesare securitătii si sănătătii în muncă.

valoarea
minimă
reprezintă
echivalentul
în lei a
10.000 euro;
valoarea
maximă
reprezintă
echivalentul
în lei a
200.000 de
euro pentruo
întreprindere
pe durata a
3 exercitii
fiscale

-

Depunere
continua
pana la
utilizarea
fondurilor
disponibil
e dar nu
mai tarziu
de 31
martie
2010

Incadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizati, a
lucrătorilor extrem de defavorizati, a lucrătorilor
cu handicap, precum si compensarea costurilor
suplimentare generate de încadrarea în muncă a
lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea
locului de muncă la cerintele specifice
lucrătorilor cu handicap.

Valoarea
minimă a
unei cereri
de ajutor
reprezintă
echivalentul
în lei a
10.000 euro;
plafonul
maxim al
ajutorului
acordat unei
întreprinderi
reprezintă
echivalentul
în lei a
2.000.000
euro pentruo
întreprindere
pentru 2 ani

Minim 50%
din costurile
salariale si
poate diferi
in functie de
categoria
angajatului

Depunere
continua
pana la
utilizarea
fondurilor
disponibil
e dar nu
mai tarziu
de 31
martie
2010

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor
defavorizati sub formă de subventii salariale

consecutivi
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Contributia
beneficiaru
lui

.

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=34&Itemid=40

Schema de ajutor de
minimis denumită
„Bani pentru
sănătatea si
siguranta salariatilor”

Solicitanti eligibili

http://www.fseromania.ro/images/downdocs/gs_ajuto
r_stat_si_minimis_2009.pdf

Obiectivul
programului

http://www.fseromania.ro/index.php?option
=com_content&task=view&id=34&Itemid=4
0
http://www.fseromania.ro/images/downdoc
s/gs_ajutor_stat_si_minimis_2009.pdf

Program de
finantare

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

Masuri de acvamediu
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU PESCUIT,
Masura 2.2)

Introducerea de noi
metode pentru
productia din
acvacultura care sunt
compatibile cu protectia
si imbunatatirea
conditiilor de mediu,
peisajului si resurselor
naturale si
diversificarea genetica.

Solicitanti eligibili








Masuri de sanatate
publica
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU PESCUIT,
Masura 2.3)

Indemnizarea
cultivatorilor de moluste
pentru incetarea
temporara a recoltarii
molustelor.




Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Agenti economici;
Persoane fizice sau
juridice inscrise la
Registrul Comertului
din Romania;
Asociatii (OUG 26/
2000);
Organizatii de
producatori (Ordin
MADR 772/2007);
Organisme publice
(institutii publice, ONGuri, etc.), cu implicare
efectiva in sectorul de
acvacultura.

Actiunile masurii sunt:
Actiunea 1: Protecia si imbunatatirea mediului
Forme de acvacultura care includ protectia si
ameliorarea mediului, a resurselor naturale, a
diversitatii genetice, precum si gestionarea peisajului
si elementelor traditionale ale zonelor de acvacultura.
Actiunea 2: Acvacultura ecologica
Pentru aceasta actiune se aloca o indemnizatie
exceptionala pentru maximum 2 ani, pe perioada
conversiei intreprinderii la productia ecologica.
Actiunea 3: Acvacultura durabila in cadrul Siturilor
NATURA 2000
Pentru aceasta actiune se aloca o indemnizatie
exceptionala pentru maximum 2 ani de la data
deciziei de instituire a zonei NATURA 2000 si numai
pentru unitatile de acvacultura existente inainte de
aceasta decizie.

Compensaţii
reprezentân
d o valoare
maximă la
hectar,
diferită în
funcţie de
actiune

0%

-

Agenti economici;
Grupurile de
producatori (Ordin
MADR 772/2007) si
asociatiile (OUG
26/2000) pot fi
beneficiarii acestei
masuri daca toti
membrii sunt afectati
de incetarea temporara
a recoltarii molustelor.

Indemnizaţia se poate acorda în cazul în care
contaminarea moluştelor din cauza proliferării
planctonului determină, din motive de protejare a
sănătăţii publice, suspendarea recoltării pentru mai
mult de patru luni consecutive sau atunci când
pierderea suportată în urma suspendării recoltării se
ridică la peste 35% din cifra anuală de afaceri a
întreprinderii în cauză, calculată în baza cifrei medii
de afaceri a întreprinderii în ultimii trei ani.

_

0%

-

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.anpa.ro/

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

http://www.anpa.ro/

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Obiectivul
programului

Durata maximă pentru care se poate acorda
indemnizaţia este de 12 luni pe întreaga perioadă de
programare.
Criterii de eligibilitate:
1. Existenta planctonului producator de toxine sau
planctonul continand biotoxine pe o perioada mai
mare de 4 luni.
2. Pierderile sunt mai mari de 35% din cifra anuala de
afaceri, calculata in baza cifrei medii de afaceri in
ultimii trei ani.
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Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Masuri de sanatate a
animalelor

Fondul European
pentru Pescuit poate
contribui la finantarea
controlului eradicarii
bolilor din acvacultura
in condiitile Deciziei
90/424/CEE a
Consiliului din 26 iunie
1990 privind anumite
cheltuieli in domeniul
veterinar.




Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Mentinerea nivelului
durabil al activitatii de
pescuit in ape
interioare.




(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU PESCUIT,
Masura 2.4)

Pescuitul in ape
interioare
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU PESCUIT,
Masura 2.5)

Îmbunătăţirea
siguranţei şi a
condiţiilor de lucru
pentru pescarii din
apele interioare;
Modernizarea
ambarcaţiunilor şi a
uneltelor de pescuit.

Solicitanti eligibili




Agenti economici;
Grupurile de
producatori (Ordin
MADR 772/2007) si
asociatiile (OUG
26/2000) pot fi
beneficiarii acestei
masuri daca toti
membrii sunt afectati
de incetarea temporara
a recoltarii molustelor.

Aceasta masura va acorda indemnizatii care incearca
sa compenseze lipsa de venituri intr-o situatie
speciala creata de imbolnaviri, neexistand competitie
in acordarea acestor ajutoare.

Agenti economici;
Persoane fizice sau
juridice care
desfasoara activitati pe
teritoriul Romaniei si
sunt inscrise la
Registrul Comertului
din Romania;
Asociatii (OUG
26/2000);
Organizatii de
producatori (Ordin
MADR 772/2007).



Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

_

0%

_

_

Minim 40%

-

Criterii de prioritizare:
- Masuri de control a bolilor exotice din acvacultura,
enumerate in articolul 3 din Decizia 90/424/CEE a
Consiliului, aplicate in conformitate cu sectiunea 3 din
capitolul V al Directivei 2006/88/CE;
- Programele elaborate si aprobate in temeiul
articolului 44 alineatul (2) din Directiva 2006/88/CE
pentru maladii care nu sunt exotice in acvacultura,
definite la anexa Deciziei 90/424/CEE a Consiliului.
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Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Achizitionarea de echipamente pentru
imbunatatirea sigurantei la bord;
Cheltuieli pentru inlocuire de motor;
Achizitionarea de echipamente pentru
imbunatatirea conditiilor de munca;
Achizitionarea de echipamente pentru
imbunatatirea conditiilor de igiena;
Achizitionarea de echipamente pentru
imbunatatirea calitatii produsului;
Achizitionarea de echipamente pentru
imbunatatirea eficientei energetice;
Cheltuieli cu investitii pentru construirea de
pontoane, cheiuri de acostare;
Cheltuieli cu investitii pentru achizitionarea
masinilor de gheata mobile;
Cheltuieli cu investitii pentru depozitarea
capturilor;
Cheltuieli cu investitii pentru centre de livrare a
pestelui,
etc.

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.anpa.ro/

Obiectivul
programului

http://www.anpa.ro/

Program de
finantare

Finantator

6 Noiembrie 2009

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Investitii productive in
acvacultura

Sprijinirea investitiilor in
construirea, extinderea,
echiparea si
modernizarea
instalatiilor de
productie, in special in
vederea imbunatatirii
conditiilor de munca,
igienei, sanatatii umane
sau animale si a
calitatii produselor

Investitii in procesare
si marketing
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU PESCUIT,
Masura 2.6)

Pagina 8 din 14

Sprijinirea investitiilor in
construirea, extinderea,
echiparea si
modernizarea
instalatiilor de
productie, in special in
vederea imbunatatirii
conditiilor de munca,
igienei, sanatatii umane
sau animale si a
calitatii produselor











Agenti economici;
Grupurile de
producatori (Ordin
MADR 772/2007) si
asociatiile (OUG
26/2000) pot fi
beneficiarii acestei
masuri daca investitiile
servesc interesul
propriilor membri;
Organisme publice sau
semi-publice.
Agenti economici;
Grupurile de
producatori (Ordin
MADR 772/2007) si
asociatiile (OUG
26/2000) pot fi
beneficiarii acestei
masuri daca investitiile
servesc interesul
propriilor membri;
Organisme publice sau
semi-publice.

Valoarea
grantului

Activitati eligibile










Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Diversificarea productiei cu specii cu prospecte
bune de piata;
Implementarea metodelor cu efecte pozitive
asupra mediului;
Sustinerea activitatilor de acvacultura
traditionala;
Imbunatatirea conditiilor de munca si sigurantei
muncitorilor din acvacultura.

_

Minim 40%

-

Imbunatatirea activitatii de procesare si
comercializare pentru produsele interne
provenite atat din acvacultura cat si din pescuit;
Realizarea de produse de calitate pentru nisele
din piata;
Imbunatatirea facilitatilor pentru piata.

_

Minim 40%

-

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.anpa.ro/

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU PESCUIT,
Masura 2.1)

Solicitanti eligibili

http://www.anpa.ro/

Program de
finantare

Finantator

6 Noiembrie 2009

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Instalarea tinerilor
fermieri
(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 112)
NOU!

Infiintarea grupurilor
de producători
(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 142)
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Activitati eligibile

Imbunatatirea si
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol prin
promovarea instalarii
tinerilor fermieri si
sprijinirea procesului de
modernizare si
conformitate cu
cerintele pentru
protectia mediului,
igiena si bunastarea
animalelor, siguranta la
locul de munca

Fermierii in varsta de pana
la 40 de ani (neimpliniti la
data depunerii Cererii de
finantare), persoane fizice
sau juridice care practica in
principal activitati agricole si
a caror exploatatie agricola:
- are o dimensiune
economica cuprinsa intre 6
si 40 UDE;
- este situata pe teritoriul
tarii;
- este inregistrata in
Registrul fermelor/ Registrul
agricol;

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de
infiintare si/sau preluare prin transfer de proprietate
si/sau arenda/concesionare a unei exploatatii
agricole1 intre 6-40 UDE, pentru prima data in calitate
de conducator (sef) de exploatatie.
Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare
pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12
luni de la data infiintarii si/sau preluarii prin
transfer de proprietate si/sau arenda/concesionare a
exploatatiei.
Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind
investitiile care se realizeaza demonstrând ca cel
putin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru
realizarea conformitatii cu standardele comunitare,
modernizarea si dezvoltarea exploatatiei

Maxim
10.000 Euro
pentru o
exploatatie
agricola cu
dimensiunea
minima de 6
UDE

Incurajarea infiintarii
grupurilor de
producatori din sectorul
agricol si silvic in
vederea obtinerii de
produse de calitate
care indeplinesc
standardele
comunitare, prin
aplicarea unor
tehnologii de productie
unitare si sprijinirea
accesului la piata a
propriilor membri.

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

Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14
iulie 2005):
•
Este persoana juridica infiintata la initiativa
producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a
comercializa in comun produsele agricole si
silvice ale membrilor;
•
este format din cel putin 5 membri;
•
comercializeaza cel putin 75% din productia
proprie obtinuta prin intermediul grupului de
producatori;
•
dovedeste prin evidenta contabila, ca are
inregistrata o valoare minima a productiei
comercializate, pentru grupa de produs pentru
care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000
Euro, echivalent in lei; etc
Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de
producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde
acesta isi desfasoara activitatea.

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

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

_

30
noiembrie
2009

-

-

Maxim
25.000 Euro
/exploatatie

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

www.mapam.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Valoarea
grantului

Solicitanti eligibili

http://www.apdrp.ro/content.aspx?it
em=1819&lang=ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Obiectivul
programului

6 Noiembrie 2009

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Obiectivul
programului

Administrati
a Fondului
pentru
Mediu

Programului privind
producerea energiei
din surse
regenerabile:
eoliană, geotermală,
solară, biomasă,
hidro

-punerea în funcţiune
de noi capacităţi de
producere a energiei
din surse regenerabile;
-dezvoltarea
economică a regiunilor
în care se efectuează
investiţiile;
-satisfacerea nevoilor
de energie electrică şi
de încălzire în zonele
defavorizate;
-producerea de energie
verde şi atingerea
standardelor de mediu
prin diminuarea poluării

NOU!
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderi
mari/întreprinderi mici sau
mijlocii care au înscrisă în
statutul societăţii activitatea
privind producţia de energie
electrică şi/sau termică,
corespunzătoare diviziunii
35 din codurile CAEN:
"Producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer
condiţionat".

Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) investiţii în active corporale şi necorporale, legate
de înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi
existente, diversificarea producţiei unei unităţi, prin
realizarea de produse noi, suplimentare, sau
schimbarea fundamentală a procesului de producţie
al unei unităţi existente;
b) achiziţionarea de active imobilizate direct legate de
o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi
închis în lipsa acestei achiziţii, iar activele sunt
achiziţionate de un investitor independent;
c) construirea sau extinderea clădirilor necesare
implementării proiectului;
d) achiziţionarea de echipamente de monitorizare
continuă;
e) achiziţionarea reţelelor de utilităţi în incinta în care
se implementează proiectul şi aferente implementării
proiectului;
f) achiziţionarea de utilaje, echipamente şi/sau
instalaţii noi;
g) achiziţionarea echipamentelor pentru reţelele de
transport şi distribuţie a energiei electrice obţinute din
surse regenerabile;
h) realizarea sistemelor de aducţiune de apă,
construcţii-montaj, în cazul microhidrocentralelor.

Valoarea
grantului

Maxim 30
milioane lei

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 50%

Termen
limita

Perioada
9 – 27
noiembrie
2009

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

www.afm.ro

Program de
finantare

Finantator
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Obiectivul
programului

Administrati
a Fondului
pentru
Mediu

Programului de
înlocuire sau de
completare a
sistemelor clasice
de încălzire cu
sisteme care
utilizează
energie solară,
energie geotermală
şi energie eoliană
ori alte sisteme
care conduc la
îmbunătăţirea
calităţii aerului, apei
şi solului

Finanţarea de la
Fondul pentru mediu a
proiectelor de înlocuire
sau de completare a
sistemelor clasice de
încălzire cu sisteme
care utilizează energie
solară, energie
geotermală şi energie
eoliană ori alte sisteme
care conduc la
îmbunătăţirea calităţii
aerului, apei şi solului

Solicitanti eligibili

Unităţile administrativteritoriale: comune,
oraşe/municipii şi judeţe;
Operatorii economici
cu obiect principal de
activitate «Hoteluri şi alte
facilităţi de cazare similare»
conform CAEN - diviziunea
55, grupa 551, clasa 5510.

Activitati eligibile

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli
efectuate în cadrul Programului:

Valoarea
grantului

Variabila

a)cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei
conform studiului de fezabilitate (instalaţii,
subansamble, construcţii aferente instalaţiilor);

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 20%,
in cazul
unităţilor
administrati
v-teritoriale

Termen
limita

Perioada
9 – 27
noiembrie
2009

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

www.afm.ro

Program de
finantare

Finantator

Minim 50%,
in cazul
operatorilor
economici

b)cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea,
verificarea probelor şi încercărilor;
c)taxa pe valoare adăugată (TVA);
d)cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate,
proiect tehnic, publicitate, în limita a 8% din
cheltuielile eligibile.

NOU!
Ajutoare de minimis
pentru dezvoltarea
sau modernizarea
întreprinderilor mici
şi mijlocii în baza
H.G. nr. 1164/2007
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Atragerea de forţă de
muncă din zonele
limitrofe, utilizarea
resurselor locale,
susţinerea meseriaşilor
din zonele rurale şi din
micile localităţi,
sprijinirea
întreprinderilor care au
ca obiect de activitate
domeniul serviciilor,
dezvoltarea sau
modernizarea activităţii
întreprinderilor
prestatoare de servicii
pentru a se ridica la
nivelul standardelor
europene.

Intreprinderi mici si mijlocii
inregistrate conform Legii
31/1990 privind societatile
comerciale cu completarile
si modificarile ulteriora, care
isi desfasoara activitatea si
este inregistrata in Romania

Proiectul trebuie să cuprindă activităţi şi investiţii de
resurse pe o perioadă determinată în scopul realizării
unor obiective clare, concrete şi reale.
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate
de:
a) investiţiile în active corporale referitoare la:
- terenuri sau amenajări de terenuri;
- construcţii (construcţie folosită în scopuri
industriale);
- echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii
de lucru;
- aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
- mijloace de transport (neînmatriculabile) pentru
susţinerea activităţii întreprinderii;
- mobilier, aparatură birotică, echipamente de
protecţie a valorilor umane şi materiale.
b) investiţiile în active necorporale referitoare la:
- constituirea întreprinderii;
- brevete, licenţe, mărci comerciale, şi alte drepturi şi
active similare;
- alte imobilizări necorporale.

Ajutorul de
minimis ce
se poate
acorda unei
întreprinderi
se situează
in limita
plafonului de
200.000
euro,
echivalent în
lei, pe o
perioada de
trei ani
fiscali
consecutivi

-

-

Ministerul Finantelor Publice /
http://www.mfinante.ro/ghid_solicitantului1.pdf

Guvernul
Romaniei
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Cultura 2007-2013
Componenta 1 –
Sprijinirea
proiectelor culturale
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Imbunatatirea cotei de
piata a filmelor
europene care ruleaza
in alte state membre
decat cele in care
acestea au fost
produse.

Persoane fizice si juridice

Obiectivul general al
Programului este sa
contribuie la punerea in
valoare a spatiului
cultural comun bazat
pe o mostenire
culturala similara, prin
dezvoltarea cooperarii
culturale intre operatorii
culturali din statele
participante la
Program, cu scopul de
a incuraja emergenta
cetateniei europene.

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.






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

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

productii audiovizuale: dobandirea si
perfectionarea aptitudinilor in domeniul
audiovizual si dezvoltarea lucrarilor audiovizuale
europene;
distribuirea si promovarea lucrarilor audiovizuale
europene;
proiecte pilot care sa asigure faptul ca acest
program se adapteaza la cerintele pietei.

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de cooperare:
proiecte care cuprind un numar de activitati culturale
multianuale care au drept scop realizarea unei
cooperari durabile si structurate intre operatorii
culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau
transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global
comun, bazat pe un acord de cooperare.
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte
culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata
mai scurta si de o amploare mai mica, al caror
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei
cooperari pe termen lung intre operatori culturali.
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor
de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme,
nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror
autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari
participante la Program; limbile eligibile sunt limbile
oficiale ale tarilor participante la Program si limbile
moarte (latina si greaca veche).
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari terte.
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala
intre tari care participa la Program si tari tertecare au
incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu
UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza
domeniul cultural.

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

-

-

31
decembri
e 2013

C. 1.1. :
200.000 –
500.000
euro / an,

Minim 50%

C. 1.1. si
1.2.1:
1
octombrie
al fiecarui
an,

C. 1.2.1. :
50.000 –
200.000
euro /
proiect,
C. 1.2.2:
2.000 –
60.000 euro,
C.1.3.:
50.000 –
200.000
euro/ proiect

C. 1.2.2:
1
februarie
al fiecarui
an,
C. 1.3:
1 mai al
fiecarui
an

(pâna in
2013
inclusiv)

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura
(EACEA) – Programul Cultura
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Punctul de Contact Cultural al României
http://www.cultura2007.ro

Uniunea
Europeana

Media 2007

Solicitanti eligibili

http://ec.europa.eu/in
formation_society/me
dia/index_en.htm

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

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

Cultura 2007-2013
Componenta 3 Sprijinirea
activitatilor de
analiza, colectarii si
difuzarii
informatiilor,
precum si
optimizarii
impactului
proiectelor din
domeniul cooperarii
culturale
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Obiectivul general al
Programului este sa
contribuie la punerea in
valoare a spatiului
cultural comun bazat
pe o mostenire
culturala similara, prin
dezvoltarea cooperarii
culturale intre operatorii
culturali din statele
participante la
Program, cu scopul de
a incuraja emergenta
cetateniei europene.

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.

Obiectivul general al
Programului este sa
contribuie la punerea in
valoare a spatiului
cultural comun bazat
pe o mostenire
culturala similara, prin
dezvoltarea cooperarii
culturale intre operatorii
culturali din statele
participante la
Program, cu scopul de
a incuraja emergenta
cetateniei europene.

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.

In cadrul acestei
componente sunt eligibile
patru categorii de
organizatii: ambasadori,
retele de advocacy,
festivaluri si structuri de
sprijinire a politicii Agendei
europene pentru cultura.

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

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii
culturali din statele participante la Program, cu scopul
de a incuraja emergenta cetateniei europene.
Tarile participante la Program: statele membre ale
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein,
Norvegia, Islanda)

Contributia
beneficiaru
lui

Minim
100.000 –
maxim
600.000
euro pe an

Minim 20%

1
noiembrie
al fiecarui
an–pentru
subventii
anuale
1
noiembrie
2010 –
pentru
partneriat
e-cadru
pe 3 ani
cu CE

_

_

_

Sunt eligibile costurile operationale corespunzatoare
desfasurarii activitatilor curente ale organizatiilor
beneficiare.

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv
finantarea Punctelor de Contact Cultural din statele
participante la Program;
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale
europene;
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile al
caror obiectiv este optimizarea impactului proiectelor.

Termen
limita

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Comisia Europeana – DG Educatie si Cultura
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual
si Cultura (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

Agentia Executiva pentru Educatie,
Audiovizual si Cultura (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/culture/inde
x_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guid
e/documents/culture programme guid

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana

Erasmus for Young
Entrepreneurs

Stimularea
competitivitatii
antreprenoriatului,
internationalizarii, si a
initiativelor de tip startup, prin transferul de
know how intre
antreprenorii cu
experienta si cei tineri.

Solicitanti eligibili

- antreprenori noi,
antreprenori, care au initiat o
afacere in ultimii trei ani sau
tineri care doresc sa initieze
o afacere
- antreprenori gazda,
antreprenori cu experienta,
care detin sau gestioneaza
un IMM in Uniunea
Europeana

Activitati eligibile



Stagii de transfer de experienta

Valoarea
grantului

Costurile de
transport si
subzistenta
pentru noul
antreprenor,
pe perioada
stagiului, vor
fi suportate
de catre
finantator

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Nespecifi
cat

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.erasmusentrepreneurs.eu

Finantator

Pentru informatii privind acordarea de garantii si finantari special destinate proiectelor finantabile din fonduri europene va invitam sa accesati pagina de internet a Fondului National pentru IMM-uri (FNIMM SA – IFN)
– www.garantare.ro
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