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COMISIA EUROPEANĂ
SET DE PROGRAME - PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe.
Scopul acestui program este, pe de o parte, de a crește numărul de activități destinate țărilor terțe, în care există cel mai mare potențial de
dezvoltare, iar pe de altă parte, de a informa consumatorii de pe piața internă cu privire la standardele ridicate ale produselor UE, respectiv diferitele
sisteme și etichete ale UE privind calitatea (denumirea de origine protejată − DOP, indicația geografică protejată − IGP, specialitatea tradițională
garantată − STG).
Campania 2018 vine cu o noutate, reprezentată de programele de informare și promovare de pe piața UE, destinate sa evidențieze aspectul
durabil al producției de carne de oaie și capră, care este considerat cel mai extins sistem de producție animalieră și care joacă un rol important în
protejarea naturii și păstrarea biodiversității.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Programele pot fi depuse de organizatiile profesionale si interprofesionale ale sectorului, reprezentative la nivel national, grupuri si organizatii de
producatori, precum si organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv activitatile de promovare.
Pentru a beneficia de sprijin financiar din partea Uniunii Europene, organizatiile din statele membre trebuie sa realizeze un program in acest
domeniu care sa cuprinda actiuni de informare si promovare. Cei interesati de acest program pot gasi mai multe informatii pe site-ul MADR –
sectiunea Agricultura > Promovare produse agricole > Campania de promovare 2018
http://www.madr.ro/promovare-produselor-agricole/campania-de-promovare-2018.html
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COMISIA EUROPEANĂ
SET DE PROGRAME - PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Programele pot viza o gamă amplă de tematici, de la campanii generale privind alimentația sănătoasă la sectoare de piață specifice.
Aproximativ două treimi din finanțarea disponibilă este destinată promovării produselor alimentare din UE în țările din afara UE, în special în cele
în care există un mare potențial de creștere a exporturilor agroalimentare din UE, precum Canada, Japonia, China, Mexic și Columbia.
În ceea ce privește programele din cadrul UE, accentul ar trebui să se pună pe informarea consumatorilor cu privire la diferitele sisteme și etichete
de calitate ale UE, precum indicațiile geografice sau produsele ecologice. Finanțarea sectorială va fi dedicată programelor care promovează
creșterea durabilă, inclusiv a ovinelor și a caprinelor.
De asemenea, este prevăzută alocarea unei finanțări pentru campaniile menite să promoveze alimentația sănătoasă și creșterea consumului de
fructe și legume.
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COMISIA EUROPEANĂ
SET DE PROGRAME - PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Suma alocată programelor de promovare eligibile pentru cofinanțarea UE, în anul 2018 este de 179,1 milioane euro.
Bugetul alocat sectorului cărnii de ovine și caprine este de 6 milioane euro, din care 2 milioane euro sunt prevăzute pentru programele simple și 4
milioane euro sunt destinate programelor multinaționale.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Solicitanții pot propune două tipuri de programe: programele simple și programele multinaționale. Programele simple pot fi depuse de una sau mai
multe organizații din aceeași țară a Uniunii Europene. Programele multinaționale provin de la cel puțin două organizații naționale din cel puțin două
state membre sau din una sau mai multe organizații europene. Grupurile și organizațiile de producători au posibilitatea de a elabora proiecte de
propuneri pe care le vor putea depune la Comisia Europeană, urmând a fi evaluate de către experți independenți.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.madr.ro/comunicare/4195-organizatiile-reprezentative-din-sectorul-agroalimentar-pot-aplica-pentru-obtinerea-de-finantare-pentruprograme-de-informare-si-promovare.html
http://www.madr.ro/promovare-produselor-agricole/campania-de-promovare-2018.html
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SUBMĂSURA 4.1A)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, SUBMĂSURA 4.1A)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătățirea performanţei generale a
exploataţiilor pomicole;
• creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării* fructelor la nivelul fermei şi a comercializării* directe a produselor obţinute;
• dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare;
• eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea
consumului de energie.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Fermierii definiți conform Regulamentului (UE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și
completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi
membrii săi il deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României cu excepţia teritoriului unde se
implementează Instrumentul Teritorial Integrat (Anexa 11 la GS) şi care desfășoară o activitate agricolă.
Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în
vigoare, care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, SUBMĂSURA 4.1A)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului
de mașini şi utilaje agricole;
• investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;
• înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții în vederea comercializării;
• investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor
de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată
exclusiv consumului propriu;
• investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate
din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de
investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
• înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
• investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri, în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24
luni de la momentul instalării;
• investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, SUBMĂSURA 4.1A)

SUMELE ALOCATE
Bugetul apelului este de 100 milioane euro.
Variabile, iar contribuția beneficiarului oscilează între 10 şi 50%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
30 iunie 2018, ora 16.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA PENTRU MICII FERMIERI (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, SUBMĂSURA 6.5)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și în consecință,
alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor.
• Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat.
• Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii
competitivității.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Fermierii eligibili care au participat, cel puțin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013.
Micii fermierii ale căror exploatații agricole îndeplinesc condițiile din cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I și au aplicat cel
puțin un an această schemă, dețin în proprietate terenul/animalele ce urmează a fi transferate și să se angajeze să transfere definitiv către alt
fermier întreaga exploatație (deținuta în proprietate) și drepturile de plată corespunzatoare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA PENTRU MICII FERMIERI (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, SUBMĂSURA 6.5)

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Solicitanţii (persoane fizice/ reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
• să fie persoane fizice sau juridice române;
• să acţioneze în nume propriu;
• să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanțare;
• să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I;
• să deţină integral în proprietate exploatația (cel putin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmează a fi transferată/ care a fost transferată;
• să se angajeze să transfere definitiv / să fi transferat definitiv către alt fermier întreaga sa exploataţie (cel puțin terenurile sau terenurile și
animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) şi drepturile de plată
corespunzătoare;
• să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu
modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA PENTRU MICII FERMIERI (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, SUBMĂSURA 6.5)

SUMELE ALOCATE
Fondurile europene disponibile pentru aceasta sesiune de primire a cererilor de finantare sunt in valoare de 12.290.531 euro. Pragul de calitate
lunar stabilit pentru intervalul 8 ianuarie 2018 – 8 februarie 2018 este de 25 de puncte si scade treptat pana la pragul minim de 3 puncte in ultima
luna a sesiuni (11 aprilie 2018 – 11 mai 2018).
Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii sM 6.5 se acorda sub forma de plata anuala incepand cu anul semnarii Contractului de finantare si
pana la data de 31.12.2020. Valoarea sprijinului ajunge pana la 1.500 de euro/ an si reprezinta 120% din suma anuala pe care fermierul a primit-o
in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (plati directe catre fermieri).
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
11 mai 2018, ora 16.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5_schema_pentru_micii_fermieri?amp;lang=RO
https://www.stiriagricole.ro/o-noua-oportunitate-pentru-micii-producatori-iata-cum-pot-beneficia-50458.html
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2014-2018

Aprobat prin Ordinul nr. 1.801/2014, modificat de Ordinul nr. 208/2017
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de
vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
• Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare
• Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
• Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2014-2018

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul
informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi
submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau
a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
• restructurarea şi reconversia podgoriilor;
• asigurarea recoltei;
• investiţii;
• distilarea subproduselor.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2014-2018

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
a)
construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și
vânzare și a sălilor de degustare;
b)

renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;

c)

achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2014-2018

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat al programului este de 47.700.000 euro
Variabil, iar contribuția beneficiarului este de minim 50%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie/promovarea-vinurilor-pe-pietele-tarilor-terte.html
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SCHEMA DE AJUTOR DE
MINIMIS PENTRU MĂSURA
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU MĂSURA DE PROMOVARE A VINURILOR ÎN ȚĂRI TERȚE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin schema de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în țări terțe, ajutorul care va putea fi accesat de un producător român
va fi de maximum 200.000 de euro, reprezentând cel mult 80% din valoarea eligibilă a proiectului. Aceasta înseamnă că antreprenorul va suporta
cel puțin 20% din cheltuielile eligibile, statul român, maximum 30%, iar Uniunea Europeană, cel mult 50%, conform schemei de minimis propuse
de Ministerul Agriculturii.
SOLICITANȚI ELIGIBILI (producătorii din sectorul vitivinicol)
• Persoane fizice autorizate, întreprindere individuale, întreprinderi familiale, constituite în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 44/2008 privind
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și
completările ulterioare;
• Societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acțiuni, societăți în comandită pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată,
constituite în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
•Societăți agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura, cu modificările și
completările ulterioare;
•Cooperative agricole constituite în temeiul Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

5

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU MĂSURA DE PROMOVARE A VINURILOR ÎN ȚĂRI TERȚE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Cu fondurile nerambursabile, producătorii romani de vinuri vor putea finanța următoarele tipuri de acțiuni:
a)
b)
c)
d)
e)

relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care vizează în mod special standardele înalte ale produselor din Uniune, în mod
deosebit în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau mediul;
participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;
campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;
studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;
studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare și promovare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU MĂSURA DE PROMOVARE A VINURILOR ÎN ȚĂRI TERȚE

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis va fi de 1,5 milioane de euro, statul estimând ca aproximativ 10 firme românești vor beneficia de
sprijin.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Schema ar urma să se aplice până la 15 octombrie 2018, în limita bugetului alocat, însă mai întâi e nevoie ca Guvernul sa aprobe hotărârea de
guvern privind instituirea schemei și să o publice în Monitorul Oficial. Plățile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor
efectua până la 30 iunie 2022.
Producătorii de vin vor depune proiectele la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), din subordinea Ministerului Agriculturii, care va
face selecția. Conform art. 7 alin.1, din cadrul Hotărârii privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a
vinurilor în țări terțe, aferentă Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, beneficiarii prezentei scheme sunt
solicitanții prevăzuți la art. 5, lit. b) ale căror programe de promovare în țări terțe au fost selectate și pentru care se încheie un contract de
finanțare cu APIA.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html
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INCUBATOARE DE
AFACERI (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL REGIONAL,
AP 2, PI 2.1, APEL 2.1B)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII – INCUBATOARE DE AFACERI (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 2, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1, APEL 2.1B)

AM POR a lansat, în data de 04.12.2017, apelurile de proiecte POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI –
Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării) aferente Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității
de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Cererile de finanțare se vor putea depune, începând cu data de 05.02.2018.
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor.
Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active
corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
•entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau
consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ,
societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele);
•parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri; asocierile în participație între un fondator autoritate publică și persoanele juridice de
drept privat, asociații și fundații, patronate, sindicate, camere de comerț.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII – INCUBATOARE DE AFACERI (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 2, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1, APEL 2.1B)
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Regio finanţează doar incubatoare de afaceri sectoriale, care oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă
într-un anumit sector, expresie a potențialului endogen existent în acel teritoriu.
Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
• lucrări de construire a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale aferente. Este eligibilă inclusiv reabilitarea/reconversia
unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin ”imobil
neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în nici o activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani
calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.
• achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.
• achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse
regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor derulate în cadrul incubatorului.
• investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și
investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor rezidenților incubatorului.
Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
Achiziţionarea de servicii suport de afaceri şi capital, altele decât cele oferite de administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII – INCUBATOARE DE AFACERI (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 2, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1, APEL 2.1B)

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.
Cofinantarea solicitantului: este variabila
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Deschis depunerii: 5 februarie 2018, ora 12:00
Termen limită de depunere: 7 mai 2018, ora 12:00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
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ÎMBUNĂTĂȚIREA
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AP 2, PI 2.2, APEL 2.2 ITI)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL,
AP 2, PI 2.2, APEL 2.2 ITI)
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta
Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a
Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016), după cum urmează:
a. „centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv
comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativteritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;
b. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi
comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos,
Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
c. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și
coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava
Cercheză”.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL,
AP 2, PI 2.2, APEL 2.2 ITI)
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societățile comerciale sau cooperativele care se încadrează în categoria:
•IMM-urilor din mediul urban (inclusiv microîntreprinderi),
• întreprinderilor mijlocii din mediul rural
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Investițiile eligibile pentru cofinanțare prin acest program includ:
• Ajutor de stat regional pentru investiții, pentru:
Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line Și
• Ajutor de minimis pentru:
Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității,
mediului sau sănătății
Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
Taxa pe valoarea adaugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL,
AP 2, PI 2.2, APEL 2.2 ITI)
REGULI DE ELIGIBILITATE
Ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.
Investiție inițială (pentru prezentul apel) înseamnă o investiție în active corporale și necorporale privind:
• crearea unei unități noi,
• extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/ serviciu, fără schimbarea fundamentală a
procesului de producție.
• diversificarea producției unei unități prin produse/ servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior în unitate. Diversificarea producției
presupune ca noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/ prestate.
CHELTUIELI ELIGIBILE
• Cheltuieli pentru amenajarea terenului (finanțabile prin ajutor de stat regional) (ex 1.1 amenajarea terenului; 1.2 Amenajări pentru protecţia
mediului şi aducerea la starea iniţială)
• Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie
• Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (finanțabile prin ajutor de minimis) (ex. Studii de teren; Obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
Comisioane, cote si taxe; Proiectare şi inginerie;
• Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a
planului de afaceri; plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de
execuţie (managementul de proiect); etc.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL,
AP 2, PI 2.2, APEL 2.2 ITI)

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Alocarea prezentului apel de proiecte este de 50.587.986 euro.
Finanțare nerambursabilă acordată: minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro.
Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional în regiunea Sud Est: 60% întreprinderi mijlocii; 70%
întreprinderi mici și microîntreprinderi.
Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90%
din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.
Durata de implementare a proiectului: maxim 36 de luni și nu depășește 31.12.2023.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Data și ora închiderii cererii de proiecte: 23.08.2018, ora 12:00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 1, PI 1.1,
operațiunea C – investiţii pentru imm-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Realizarea de investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu o entitate de inovare şi
transfer tehnologic (ITT). Aceste ITT pot fi publice sau private, fiind entităţi juridice care furnizează activităţi de transfer tehnologic, acreditate/
autorizate în condiţiile legislaţiei în vigoare (O.G. nr.57/2002 şi H.G. nr.406/203).
ITT sunt: centre de transfer tehnologic, incubatoare tehnologice şi de afaceri, centre de informare tehnologică, oficiile de legătură cu industria
(OLI) asimilate ca şi centre de competenţă, hub-uri, centre regionale. Prin OLI se are în vedere sprijinirea măsurilor de internaţionalizare
pentru IMM-urile care activează în domeniile de specializare inteligentă (cu aplicare în domeniile competitive), parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice, etc.: ex. adaptarea la modele de afaceri noi; adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi
standardizare specifice pieţelor de export, etc.).
ITT funcţionează pe principiile gestiunii economice şi autonomiei financiare şi se pot organiza:
•
cu personalitate juridică, ca societate sau societate cooperativă;
•
fără personalitate juridică, ca departament cu autonomie financiară proprie în cadrul unor institute naţionale de cercetaredezvoltare, universităţi.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 1, PI 1.1,
operațiunea C – investiţii pentru imm-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT)
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Solicitanți eligibili în cadrul apelului sunt acele IMM (care răspund unor condiţionalităţi) aflate în parteneriat cu una sau mai multe entități de transfer
tehnologic acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Proiectul va implementa un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau regionale.
• Proiectul va conţine activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau a dreptului de proprietate intelectuală.
INVESTIŢII ELIGIBILE
- Investiţii în active corporale
- Investiţii în active necorporale strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productive
- Investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului
- Investiţii de dezvoltare experimentală
- Investiţii în alte activităţi de inovare
- Investiţii în activităţile de realizare a produsului sau procesului
Achiziţionarea de active necorporale şi corporale (utilaje, instalaţii şi echipamente) strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul
productiv, dimensionate la volumul real de producţie.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 1, PI 1.1,
operațiunea C – investiţii pentru imm-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT)

VALOAREA GRANTULUI
Minim 25.000 euro – Maxim 200.000 euro
Valoarea cofinanţării/ contribuţia beneficiarului: minim 10%
TERMEN PENTRU APLICARE
Oricând în intervalul: 25 ianuarie 2018, ora 10.00 - 25 iunie 2018, ora 10.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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PROIECT TEHNOLOGIC
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OS 1.3, ACȚIUNE 1.2.1)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 1, OS 1.3, ACȚIUNE 1.2.1)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Încurajarea investițiilor private în CDI (cercetare dezvoltare inovare), prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea
inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse și/sau procese noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și
comercializării, bazate pe cercetare sau pe drepturi de proprietate industrială.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Întreprinderile mari, mijlocii sau mici din România cu activitate de cercetare dezvoltare, dar pentru care activitatea de cercetare dezvoltare nu
constituie obiectul principal de activitate
Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau în consorțiu de către un solicitant întreprindere, care
este coordonator al proiectului și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu care se realizează activități de cercetare
dezvoltare în colaborare efectivă.
Organizațiile de cercetare pot fi: - instituții de învățământ superior - instituții cu activitate principală cercetareadezvoltarea (cod CAEN 72) instituții cu activitate principală diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activități CD prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 1, OS 1.3, ACȚIUNE 1.2.1)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Cercetare industrială
• Dezvoltare experimentală
• Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD
• Activități de inovare privind obținerea, validarea și protejarea brevetelor si altor active necorporale
• Alte activități de inovare: - detașarea de personal cu înaltă calificare - achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării - achiziția de servicii
de sprijinire a inovării
• Inovare de proces și organizațională
• Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare
Este obligatorie prezența în proiect a activităților de dezvoltare experimentală, respectiv a activităților pentru introducerea în producție a
rezultatelor cercetării (investiții inițiale pentru inovare).
Proiectele se pot adresa numai următoarelor domenii tematice prioritare:
• Specializare inteligentă
• Bioeconomia
• Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate
• Energie, mediu și schimbări climatice
• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
• Sănătate, domeniu prioritar de interes național.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 1, OS 1.3, ACȚIUNE 1.2.1)

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul inițial al apelului de proiecte este de 286.384.700 lei. Având în vedere că apelul de proiecte s-a prelungit în repetate rânduri cu până la 6
luni după lansarea apelului în MySMIS, în prezent se estimează că se va suplimenta și bugetul inițial.
Valoarea grantului: Maxim 22.500.000 lei
Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.
Pentru activitățile realizate de organizațiile de cercetare partenere – 0%
Pentru întreprinderi, cotele de finanțare se calculează ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activități și în funcție de tipul
întreprinderii (mare, mijlocie, mică).
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen prelungit până la data de 16.05.2018, ora 23.59.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4209/aprobat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-tipul-de-proiecteproiect-tehnologic-inovativ-din-cadrul-programului-operational-competitivitate-2014-2020-axa1

10
FONDUL NAȚIONAL DE
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FINANȚATOR

STATUL ROMÂN

10

FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI (FNGCIMM)
PROGRAMUL DE SUSȚINERE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII – IMM INVEST ROMÂNIA

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul multianual de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, IMM Invest România, pentru creşterea accesului la finanţare prin
acordarea unor garanţii de stat – prin care FNGCIMM, în calitatea sa de mandatar al statului român, acordă întreprinderilor mici și mijlocii eligibile
garanții pentru creditele de investiții sau pentru capital de lucru în conformitate cu actele normative specifice.
Ca element de noutate față de programele anterioare, IMM Invest România acordă facilități de garantare în cuantum de 80% pentru credite de
investiții pentru realizarea de proiecte de dezvoltare sau înființare de centre de agrement.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Adresabilitatea programului este extinsă pentru beneficiarii eligibili: IMM-urile, inclusiv cele de tip Start Up vor putea opta pentru credite
garantate în proporție de 50% pentru capital de lucru și/sau realizarea de investiții până la valoarea maximă cumulată de 10 milioane de lei.
Pentru proiectele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement procentul de garantare este de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv
dobânzile, comisioanele şi spezele banacare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanţării garantate de către stat pentru proiectele
de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement este de 1,25 milioane lei.
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FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU IMM-URI (FNGCIMM)
PROGRAMUL DE SUSȚINERE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII – IMM INVEST ROMÂNIA

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei, iar valoarea maximă a
fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5 milioane de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru,
respectiv 10 milioane de lei pentru investiţii.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă. Durata maximă a finanţării este stabilită la 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de maximum 24 de luni în cazul
creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 de luni.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-imm-invest-romania-destinat-garantarii-creditelor
http://adevarul.ro/economie/afaceri/guvernul-aprobat-programul-imm-invest-romania-1_5a3a8e0e5ab6550cb8677923/index.html
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PROGRAMUL BERD
ADVICE FOR SMALL
BUSINESSES –
FACILITAREA EXPORTULUI
IMM-URILOR
FINANȚATOR

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI
DEZVOLTARE (BERD)
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BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (BERD)
PROGRAMUL BERD ADVICE FOR SMALL BUSINESSES – FACILITAREA EXPORTULUI IMM-URILOR
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin programul Advice for Small Businesses (www.ebrd.com/knowhow/romania) BERD ofera sprijin IMM-urilor pentru a deveni mai competitive,
atat pe piata locala cat si pe piete externe, facilitandu-le accesul la servicii profesionale de consultanta si expertiza, dar si la finantare.
Una dintre prioritatile programului in 2018 este aceea de a promova exportul si de a ajuta IMM-urile sa acceseze noi piete externe, prin
implementarea proiectelor de consultanta care vizeaza imbunatatirea imaginii, dezvoltarea strategiilor de promovare, cresterea competitivitatii,
optimizarea costurilor, identificarea partenerilor strategici etc.
Mai mult, pentru prima oara in Romania, BERD va organiza cursuri de instruire si evenimente de networking dedicate IMM-urilor si axate pe
cresterea performantei la export. Un prim curs, Advanced export practice and trade finance, va avea loc in perioada 14-16 mai 2018, la Bucuresti,
urmand in cel mai scurt timp sa lansam apelul pentru inscrieri.
Aceste oportunitati sunt oferite IMM-urilor din Romania cu sustinerea Platformei europene de consiliere in materie de investitii, cu finantare din
partea Uniunii Europene.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Întreprinderi mici si mijlocii
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BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (BERD)
PROGRAMUL BERD ADVICE FOR SMALL BUSINESSES – FACILITAREA EXPORTULUI IMM-URILOR

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
O prezentare detaliata a programului este disponibila in brosura anexata si, de asemenea, sunt anexate studii de caz ale unor proiecte
implementate in cadrul programului si care au avut ca principal obiectiv exportul.
Pentru mai multe informatii puteti contacta echipa locala BERD la knowhowromania@ebrd.com si 021 202 71 42.
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/romania.html
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PROGRAMUL DE
FINANȚARE A
CONSULTANŢEI ÎN
AFACERI BAS ROMÂNIA
FINANȚATOR

MINISTERUL FEDERAL DE FINANȚE AL AUSTRIEI
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MINISTERUL FEDERAL DE FINANȚE AL AUSTRIEI
PROGRAMUL DE FINANȚARE A CONSULTANŢEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Susține dezvoltarea și creșterea competitivității companiilor private din România prin cofinanțarea costurilor pentru proiecte de consultanță
efectuate de specialiști locali; – Sprijină dezvoltarea industriei locale a serviciilor de consultanță prin încurajarea firmelor românești în utilizarea
consultanței în afaceri.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Firme care activează în sectorul serviciilor și al producției.
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MINISTERUL FEDERAL DE FINANȚE AL AUSTRIEI
PROGRAMUL DE FINANȚARE A CONSULTANŢEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Programul BAS cofinanțează o gamă foarte largă de proiecte de consultanță, ajutând la îmbunătățirea performanței economice și la creșterea
competitivității beneficiarilor. Sunt eligibile proiecte precum:
– Restructurare / reorganizare;
– Studii de fezabilitate;
– Identificarea de parteneri comerciali și strategici;
– Consultanță în dezvoltarea planului de afaceri;
– Implementarea și perfecționarea sistemelor de management informațional (MIS);
– Consultanță în marketing;
– Consultanță tehnică;
– Audituri și bilanțuri energetice;
– Bilanțuri de mediu;
– Proiectarea și modernizarea liniilor de producție;
– Alte servicii de consultanță.
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MINISTERUL FEDERAL DE FINANȚE AL AUSTRIEI
PROGRAMUL DE FINANȚARE A CONSULTANŢEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Maxim 10.000 euro
Cofinanțare de minim 25% a solicitantului
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.basromania.ro/about-bas-programme
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PROGRAMUL DE
COMPETITIVITATE
PENTRU ÎNTREPRINDERI
ȘI IMM-URI – COSME
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL DE COMPETITIVITATE PENTRU ÎNTREPRINDERI ȘI IMM-URI – COSME

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Reducerea decalajelor de pe piață în ceea ce privește furnizarea de finanțări IMM-urilor.
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii:
• facilitarea accesului la finanțare;
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe;
• crearea unui mediu favorabil competitivității;
• promovarea culturii antreprenoriale.
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște
rolul central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Întreprinderi mici si mijlocii; Clustere ; Autorități publice
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL DE COMPETITIVITATE PENTRU ÎNTREPRINDERI ȘI IMM-URI – COSME

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
COSME furnizează următoarele tipuri de asistență:
• Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile care au dificultăți în obținerea de împrumuturi din sistemul bancar.
• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizează investiții pentru IMM-urile aflate în stadiul de extindere și creștere.
• Informații practice gratuite și servicii directe pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, informații despre noile piețe sau despre legislația sau
programele UE.
• Acțiuni de cooperare în rețea sau de schimb de experiență pentru cei ce elaborează politicile relevante, având ca scop reducerea poverii
administrative asupra IMM-urilor și îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri.
• Stabilirea de elemente de referință și realizarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor și monitorizării sectoarelor industriale la nivel
european sau global, sau a politicilor în domeniul IMM-urilor din Europa.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL DE COMPETITIVITATE PENTRU ÎNTREPRINDERI ȘI IMM-URI – COSME

SUMELE ALOCATE
Pentru cadrul de program 2014-2020 are un buget de 2,3 miliarde euro.
Garanții la împrumuturile pentru întreprinderi mici si mijlocii de până la 150.000 euro.
Capital variabil pentru fondurile de capital de risc ce furnizează investiții pentru IMM-urile aflate în stadiul de extindere și creștere.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Variabil
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/
OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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GRANTURI SEE ȘI
NORVEGIENE (2014-2021):
PROGRAMUL “RO
INNOVATION”
FINANȚATOR

STATELE DONATOARE (NORVEGIA, ISLANDA ȘI
LIECHTENSTEIN)
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STATELE DONATOARE (NORVEGIA, ISLANDA ȘI LIECHTENSTEIN)
GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE (2014-2021)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
A fost actualizat calendarul apelurilor din cadrul programului “RO Innovation”, parte a Granturilor SEE și Norvegiene (2014-2021) iar începând cu
luna aprilie urmează noi lansări dedicate IMM-urilor și ONG-urilor din România. Programul RO Innovation vizează stimularea și dezvoltarea
cooperării pe termen lung între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și România, bazată pe dezvoltarea afacerilor și inovare.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
IMM-uri și ONG-uri
PARTENERI ELIGIBILI
Companii; ONG-uri; Universități; Instituții publice.
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STATELE DONATOARE (NORVEGIA, ISLANDA ȘI LIECHTENSTEIN)
GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE (2014-2021)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Granturile furnizează următoarele tipuri de asistență:
•
•
•
•

Inovarea industriei verzi;
TIC – Tehnologia informației și comunicațiilor;
“Creștere albastră” (bazată pe resursele Mării Negre);
Stimularea sectorului de afaceri din România.

DOMENII DE SPRIJIN
• Tehnologii, procese și servicii inovative;
• Dezvoltarea sustenabilă a afacerilor;
• Îmbunătățirea sustenabilității afacerilor și proceselor existente;
• Dezvoltarea și implementarea produselor și serviciilor inovative.

14

STATELE DONATOARE (NORVEGIA, ISLANDA ȘI LIECHTENSTEIN)
GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE (2014-2021)

SUMELE ALOCATE
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este până la 70% dar nu mai mult de 2.000.000 euro, în funcție de mărimea companiei, activitățile
proiectului și regiunea de implementare.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Variabil. Apeluri preconizate a fi lansate în perioada următoare:
• Fondul pentru relații bilaterale – Apel pentru suport transport – Mai 2018
• Schema individuală de proiect – apel în cadrul componentelor: „Inovarea industriei verzi”, ”TIC”, “Crestere albastra” – Mai 2018
• Schema de granturi mici – apel în cadrul componentelor: „Inovarea industriei verzi”, ”TIC”, “Creștere albastră” – Mai 2018
• Schema de granturi mici – apel în cadrul componentei: Stimularea sectorului de afaceri din România – Aprilie 2019.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Romania/
https://eeagrants.org/regionalcooperation
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PROGRAMUL CERCETARE
FINANȚAT DIN
MECANISMELE FINANCIARE
SEE ȘI NORVEGIAN
2014-2021: APEL DE
PROIECTE COLABORATIVE
DE CERCETARE
FINANȚATOR

STATELE DONATOARE (NORVEGIA, ISLANDA ŞI
LIECHTENSTEIN)
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STATELE DONATOARE (NORVEGIA, ISLANDA ŞI LIECHTENSTEIN)
PROGRAMUL CERCETARE FINANȚAT DIN MECANISMELE FINANCIARE SEE ȘI NORVEGIAN 2014-2021: APEL DE
PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în calitate de Operator de Program,
anunţă lansarea competiţiei pentru „Proiecte colaborative de cercetare” din cadrul „Programului Cercetare”, asociată Mecanismului Financiar SEE
2014 - 2021.
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein) şi, deopotrivă, stimularea participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării.
Scopul apelului este de a oferi finanțare prin proiecte de cercetare colaborative care vizează îmbunătățirea dezvoltării cunoștințelor bazate pe
cercetare în România, sprijinirea cooperării cu statele donatoare, creșterea capacității de cercetare, inclusiv prin creșterea numărului de tineri
cercetători și a carierei femeilor în cercetare, precum și creșterea participării active a României la Spațiul European de Cercetare.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Propunerile pentru proiecte de cercetare vor fi depuse de un consorțiu care cuprinde cel puțin o entitate românească și cel puțin una dintr-un stat
donator (din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein).
Pentru fiecare propunere, partenerii de proiect trebuie să desemneze un promotor de proiect (PP), care are responsabilitatea științifică și
administrativă pentru proiect și înaintează propunerea în numele lor. Proiectul va fi propus de o organizație de cercetare românească.
Pentru fiecare proiect de cercetare, promotorul proiectului desemnează un investigator principal (PI), un cercetător care asigură conducerea
științifică a proiectului de cercetare.
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STATELE DONATOARE (NORVEGIA, ISLANDA ŞI LIECHTENSTEIN)
PROGRAMUL CERCETARE FINANȚAT DIN MECANISMELE FINANCIARE SEE ȘI NORVEGIAN 2014-2021: APEL DE
PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Promotorii proiectului sunt organizații de cercetare astfel cum sunt definite în Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare și
dezvoltare și inovare (2014 / C 198/01);
Partenerii proiectului sunt organizații de cercetare și/sau companii (mici, întreprinderi mijlocii și mari astfel cum sunt definite în Cadrul comunitar
pentru ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare și inovare (2014 / C 198/01);
Organizațiile (ca promotori de proiecte și / sau partenerii de proiect) finanțate în cadrul acestui program trebuie să fie situate în România,
Norvegia, Islanda sau Liechtenstein;
Alți parteneri eligibili sunt organizații de cercetare din țări terțe, dar acestea nu pot primi finanțare din grant pentru proiect.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Apelul oferă sprijin pentru cercetare în domenii precum:
• Dezvoltarea de strategii centrate pe pacient pentru a lupta împotriva cancerului;
• Medicina de translație în medicina regenerativă, neurodegenerative și bolilor rare;
• Îmbunătățirea sănătății publice prin implementarea strategiilor de prevenire bazate pe dovezi;
• Incluziunea romilor și responsabilizarea;
• Științe umaniste și sociale, inclusiv studii de gen și studii de incluziune socială;
• TIC; energie, mediu, sănătate; biotehnologie.
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STATELE DONATOARE (NORVEGIA, ISLANDA ŞI LIECHTENSTEIN)
PROGRAMUL CERCETARE FINANȚAT DIN MECANISMELE FINANCIARE SEE ȘI NORVEGIAN 2014-2021: APEL DE
PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat al programului este de 16.312.500 euro (100% grant, IMM-urile conform schemă de ajutor de stat).
Bugetul proiectului: minim 500.000 euro, maxim 1.500.000 euro.
Durata: până la 48 de luni, cu o posibilă prelungire de 12 luni, fără fonduri suplimentare.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
01 octombrie 2018
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://uefiscdi.ro/news-competitii-deschise
https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
https://uefiscdi.ro/eea-norway-grants
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FONDUL DE FINANȚARE
PENTRU COOPERARE
REGIONALĂ AL SPAȚIULUI
ECONOMIC EUROPEAN ȘI
AL NORVEGIEI
FINANȚATOR

STATELE UE ȘI ISLANDA, LICHTENSTEIN, NORVEGIA
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STATELE UE ȘI ISLANDA, LICHTENSTEIN, NORVEGIA
FONDUL DE FINANȚARE PENTRU COOPERARE REGIONALĂ AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AL NORVEGIEI

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
•Fondul vizează consolidarea cooperării transfrontaliere și transnaționale între cele 3 țări donatoare, 15 țări beneficiare și 10 state care nu sunt
membre ale UE
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Consorțiu format din organizații din cele 3 țări donatoare, 15 țări beneficiare și 10 state care nu sunt membre ale UE.
• Consorțiul trebuie să fie format din organizații din cel puțin trei țări eligibile.
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STATELE UE ȘI ISLANDA, LICHTENSTEIN, NORVEGIA
FONDUL DE FINANȚARE PENTRU COOPERARE REGIONALĂ AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AL NORVEGIEI

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Fondul sprijină cooperarea sub forma schimbului de cunoștințe, a schimbului de bune practici și a consolidării capacităților în cadrul sectoarelor
prioritare ale granturilor SEE și Norvegiei pentru perioada 2014-2021:
•
•
•
•
•

inovare, cercetare, educație și competitivitate;
incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;
mediul, energia, schimbările climatice și economia cu emisii reduse de carbon;
cultură, societate civilă, buna guvernare, drepturi și libertăți fundamentale;
justiție și afaceri interne.
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STATELE UE ȘI ISLANDA, LICHTENSTEIN, NORVEGIA
FONDUL DE FINANȚARE PENTRU COOPERARE REGIONALĂ AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AL NORVEGIEI

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea totală a bugetului pentru intervalul 2014-2021 este de 2.8 miliarde de euro.
CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI
• organizațiile neguvernamentale: minim 10% din cheltuielile eligibile (până la 50% din cofinanțarea necesară poate lua forma contribuțiilor în
natura sub forma de munca voluntara);
• parteneri de proiect cu statut de universități și organizații de cercetare: minim 10% din cheltuielile eligibile;
• alte entități: minim 15% din cheltuielile eligibile.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
1 iulie 2018 (etapa I), iar pentru candidaturile evaluate pozitiv după prima etapă, data limită pentru prezentarea întregii propuneri este de 15
decembrie 2018 (etapa II).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://eeagrants.org/regionalcooperation
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SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
“FINANȚAREA PROIECTELOR
CDI CONFORM
PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII
ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN
CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI
INOVARE”
FINANȚATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Stimularea progresului întreprinderilor pe lanțurile de valoare și a parteneriatelor cu universitățile publice, prin maximizarea valorii adăugate
din producția de bunuri inovatoare bazate pe cercetare științifică;
• Creșterea capacității întreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultimă generație și de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor-țintă;
• Crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat;
• Susținerea proceselor de specializare inteligentă;
• Dezvoltarea activităților CDI în domenii de interes social general.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi;
• Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
• Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
• Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:
• cercetare fundamentală;
• cercetare industrială;
• dezvoltare experimentală;
• studii de fezabilitate;
• activități de inovare.
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei sunt:
• Proiect experimental-demonstrativ (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 științific
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul anual alocat este de 250 milioane lei.
Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 0% pentru acest tip de activitate.
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 50% pentru acest tip de activitate.
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 75% pentru acest tip de activitate.
Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru
întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80%.
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă până la 31 decembrie 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.res earch.ro/uploads/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema2- competitivitate.pdf
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SCHEMA DE AJUTOR DE
STAT “FINANȚAREA
PROIECTELOR CDI
CONFORM PROGRAMULUI
COOPERARE EUROPEANĂ
ȘI INTERNAȚIONALĂ”
FINANȚATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI COOPERARE
EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ”

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Creșterea competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea finanțării externe pentru cercetare;
• Consolidarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare prin intensificarea cooperării științifice internaționale;
• Participarea României la Programul Orizont 2020, la Inițiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare
(EIP), etc;
• Reprezentarea României în organizații și programe paneuropene și internaționale de cercetare;
• Creșterea vizibilității României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi;
• Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
• Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
• Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI COOPERARE
EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ”

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:
•
•
•
•
•

cercetare fundamentală;
cercetare industrială;
dezvoltare experimentală;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei sunt:
• Proiecte demonstrative, integrate, inovative
• Proiecte CD si suport specifice
• Proiecte suport specifice
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI COOPERARE
EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ”
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul anual alocat este de 500 milioane lei.
Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 0% pentru acest tip de activitate.
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 50% pentru acest tip de activitate.
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 75% pentru acest tip de activitate.
Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru
întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80%.
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă până la 31 decembrie 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.res earch.ro/uploads/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema3-coopEuropeană.pdf
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SCHEMA DE AJUTOR DE
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FINANȚATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI DEZVOLTAREA
SISTEMULUI NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE”

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii și a instituțiilor de profil;
• Creșterea eficienței utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a calității și
relevanței activităților CDI;
• Creșterea atractivității sistemului și deschiderea organizațiilor de cercetare către comunitatea internațională;
• Modernizarea administrației publice din sectorul cercetării.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi;
• Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
• Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
• Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI DEZVOLTAREA
SISTEMULUI NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE”

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:
• cercetare fundamentală;
• cercetare industrială;
• dezvoltare experimentală;
• studii de fezabilitate;
• activități de inovare.
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei sunt:
• Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire echipe independente, reintegrarea cercetătorilor din diaspora, burse pentru cercetători debutanți,
mobilitatea cercetătorilor, premiere rezultate cercetare).
• Suport CDI
(Dezvoltare instituțională, investiții, integrare și interconectare).
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI DEZVOLTAREA
SISTEMULUI NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE”

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul anual alocat este de 600 milioane lei.
Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 0% pentru acest tip de activitate.
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 50% pentru acest tip de activitate.
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 75% pentru acest tip de activitate.
Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru
întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80%.
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă până la 31 decembrie 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.res earch.ro/uploa ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf
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DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
INTEGRATE DE APĂ ȘI APE
UZATE (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE,
AP 3, OS. 3.2)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INTEGRATE DE APĂ ȘI APE UZATE (PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 3, OS. 3.2)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Promovarea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată în vederea conformării cu cerințele directivelor din sector.
Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Operatorii Regionali (OR) din sectorul de apă/apă uzată: Operaţiunile propuse spre finanțare în cadrul acestui OS, constând în investiţii din
sectorul de apă şi apă uzată, ai căror beneficiari sunt Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali de Apă existenţi,
conform prevederilor Legii nr. 51/2006 şi Legii nr. 241/2006 în vigoare.
• Pentru investițiile aferente Municipiului București, beneficiarul proiectului va fi Primăria Municipiului București
• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va promova operaţiunile vizând îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape și a apei
potabile, în parteneriat cu Administraţia Naţională ”Apele Române” şi Ministerul Sănătăţii
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INTEGRATE DE APĂ ȘI APE UZATE (PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 3, OS. 3.2)
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
A. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni:
• Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării;
• Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;
• Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apa;
• Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție si a facilitaților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/
facilități conexe;
• Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;
• Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată;
• Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;
• Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare;
• Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare
rețele de distribuție, înființare/extindere sisteme de telegestiune, echipamente întreținere rețea canalizare, etc.;
• Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc;
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INTEGRATE DE APĂ ȘI APE UZATE (PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 3, OS. 3.2)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
B. Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile
• Achiziționarea echipamentelor de laborator;
• Instruirea personalului responsabil de monitorizarea substanțelor;
• Asistență pentru managementul proiectului și pentru alte activități necesare operaționalizării și funcționării laboratorului;
• Activități de informare și publicitate.
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)
• Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea
Impactului asupra Mediului etc);
• Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare;
• Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INTEGRATE DE APĂ ȘI APE UZATE (PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 3, OS. 3.2)

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:
• A1. Proiecte noi integrate de apă și apă uzată + A2. Proiecte fazate integrate de apă şi apă uzată + C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de
proiecte = alocare netă de 2.826.845.260 euro
• B. Dezvoltarea laboratorului național = alocare netă de 20.000.000 euro
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
31 decembrie 2018, ora 10
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN
CAPACITĂŢI DE PRODUCERE
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU
TERMICĂ DIN BIOMASĂ/BIOGAZ
ŞI ENERGIE GEOTERMALĂ
(PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6,
O.S. 6.1)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ DIN BIOMASĂ/
BIOGAZ ŞI ENERGIE GEOTERMALĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.1)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de
producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate.
Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi
în fiecare an (cărbune, gaz natural).
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Unități administrativ teritoriale
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară
Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ DIN BIOMASĂ/
BIOGAZ ŞI ENERGIE GEOTERMALĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 6, O.S. 6.1)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
• Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului
• Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului
proiectului;
• Organizarea de şantier
• Lucrări de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional
• Pregătirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de atribuire, obținere avize, autorizații, acord de mediu, etc.);
management de proiect; audit proiect; acțiuni de promovare proiect - numai pentru proiectele care nu intră sub incidența ajutorului de stat.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ DIN BIOMASĂ/
BIOGAZ ŞI ENERGIE GEOTERMALĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 6, O.S. 6.1)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
•
•
•
•

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz;
Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă sau biogaz;
Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă sau biogaz;
Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din energie geotermală.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ DIN BIOMASĂ/
BIOGAZ ŞI ENERGIE GEOTERMALĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.1)

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Maxim 15.000.000 euro, iar valoare cofinanțării (contribuției solicitantului) va atinge următoarele procente:
2% pentru proiecte având ca beneficiari unități administrativ teritoriale și ADI, pentru cheltuielile eligibile care nu intră sub incidența regulilor de
ajutor de stat
20% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici
30% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii
40% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
31 decembrie 2018, ora 10
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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REDUCEREA CONSUMULUI
DE ENERGIE LA NIVELUL
CONSUMATORILOR
INDUSTRIALI (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE,
AP 6, O.S. 6.2)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.2)
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Capacitate întărită a producătorilor industriali de a identifica și implementa măsuri de eficiență energetică prin introducerea de sisteme de
monitorizare, în vederea înregistrării de economii în consumul de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăților
sprijinite.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societățile cu personalizate juridică din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori
de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate sisteme de monitorizare, în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de
reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de
creştere a eficienţei energetice.
Sucursalele, agențiile, reprezentanțele societăților sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică nu sunt eligibile.
Regiunea de implementare:
• Regiuni eligibile: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru.
• Regiuni neeligibile: Bucuresti-Ilfov.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.2)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale;
• Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor, autorizatiilor etc);
- Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control
pentru date de proces industrial;
- RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;
- Sistem de comunicare date;
- Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele);
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni.
- Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).
• Managementul proiectului, auditul proiectului;
• Informare si publicitate.
• Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.2)

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoare cumulată totală a proiectelor depuse, la care se va închide apelul: 11.826.296 euro
Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia - mică, mijlocie sau mare)
nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare, reprezentând
100% din costurile eligibile.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
31 decembrie 2018
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR
ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ
EFICIENŢĂ (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE,
AP 6, O.S. 6.4)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Promovarea de acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței energetice prin instalarea de noi capacități / modernizarea
capacităților de cogenerare de înaltă eficiență.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societățile comerciale din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie
termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an
Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an si care poate dovedi un necesar
util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an pentru investițiile privind producția de energie prin
cogenerare de înaltă eficiență, si care poate fi:
•administratorul parcului
•distribuitorul de energie al parcului industrial
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
•Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență;
•Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare, aferente echipamentelor modernizate.
Alte instalaţii / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în
vederea implementării sistemelor de cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu OS 6.4.
Instalațiile de manevrare și prelucrare a biomasei, precum și producerea biogazului nu sunt eligibile.
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Maxim 15.000.000 euro, iar intensitatea măsurii de sprijin nu poate depăşi:
80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici;
70% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii;
60% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
31 decembrie 2018, ora 10
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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MĂSURI DE OPTIMIZARE A
OFERTELOR DE STUDII (...)
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL CAPITAL
UMAN, AP 6, PI 10.II, OS
6.7, 6.9, 6.10)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII
(PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.II, OS 6.7, 6.9, 6.10)
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Creșterea ratei de acces și participare în învățământul terțiar non-uiversitar.
Creșterea atractivității ofertelor educaționale din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ
superior acreditate.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private.
Partenerii pot fi: ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti;
Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și private.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII
(PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.II, OS 6.7, 6.9, 6.10)
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
• Implementarea activităților pentru creșterea participării la învăţământul terţiar non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de
învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația romă, cei din mediul rural și
cursanții/studenții netradiționali.
• Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul
instituțiilor de învățământ superior acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate prin corelarea cu nevoile pieţei muncii din
sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate şi din domeniile de specializare
inteligentă conform Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, etc.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII
(PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.II, OS 6.7, 6.9, 6.10)

VALOAREA GRANTULUI
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.500.000 euro
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Prelungire a termenului până la data de 27 aprilie 2018, ora 16.00.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/376/am-pocu-lansează-gs-cs-”măsuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-dinînvățământul-superior-în-sprijinul-angajabilității”
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PROGRAMUL ERASMUS+
2018: EDUCAȚIE ȘI
FORMARE; TINERET

FINANȚATOR

COMISIA EUROPEANĂ
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ERASMUS+

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul
social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții, prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în
domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere,
în special în domeniile învățământului superior și tineretului.
Obiective specifice în domeniul educației și formării
• îmbunătățirea nivelului de competențe și de aptitudini-cheie, în special în ceea ce privește relevanța acestora pentru piața muncii și la
contribuția lor la consolidarea coeziunii sociale, în special prin multiplicarea oportunităților de mobilitate în scop educațional și prin
consolidarea cooperării între domeniul educației și al formării și domeniul muncii;
• favorizarea îmbunătățirii calității, a excelenței în inovare și a internaționalizării la nivelul instituțiilor de învățământ și formare, în special prin
intensificarea cooperării transnaționale între furnizorii de educație și formare și alte părți interesate;
• promovarea apariției unui spațiu european de învățare pe tot parcursul vieții și creșterea sensibilizării cu privire la acesta, un spațiu conceput
pentru a completa reformele de politică la nivel național și pentru a sprijini procesul de modernizare a sistemelor de educație și formare
profesională, în special printr-o cooperare strategică consolidată, printr-o mai bună utilizare a instrumentelor UE de transparență și
recunoaștere și prin diseminarea bunelor practici;
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ERASMUS+

Obiective specifice în domeniul educației și formării
• îmbunătățirea dimensiunii internaționale a educației și formării profesionale, în special prin cooperarea între instituțiile din țările participante și
partenere în domeniul educației și formării profesionale și al învățământului superior, prin creșterea atractivității instituțiilor de învățământ
superior europene și prin sprijinirea acțiunilor externe ale UE, inclusiv a obiectivelor de dezvoltare, prin promovarea mobilității și cooperării
între instituțiile de învățământ superior din țările participante și partenere și prin consolidarea capacităților vizate în țările partenere;
• îmbunătățirea predării și a învățării limbilor străine și promovarea vastei diversități lingvistice a UE, precum și sensibilizarea cu privire la
dimensiunea sa culturală.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Autorități publice; Companii/Întreprinderi; Instituții publice și private; Instituții școlare; Instituții universitare; Organizații nonguvernamentale.
În funcție de tipul apelului, aceștia pot fi orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita
finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații
de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în
domeniul tineretului.
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ERASMUS+

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Printre AC 1, AC 2 și AC 3, acțiunile legate în special – dar nu exclusiv – de domeniul educației și formării sunt:
• proiecte de mobilitate pentru cursanții și personalul din învățământul superior și din educația și formarea profesională (EFP);
• proiecte de mobilitate pentru personalul din învățământul școlar și învățământul pentru adulți;
• programele de masterat comune Erasmus Mundus;
• împrumuturile Erasmus+ pentru masterat;
• parteneriatele strategice;
• alianțele cunoașterii;
• alianțe ale competențelor sectoriale;
• consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior.
Printre AC 1, AC 2, AC 3, acțiunile legate în special – dar nu exclusiv – de domeniul tineretului sunt:
• proiecte de mobilitate pentru tineri (schimburile de tineret și voluntariatul) și persoanele care activează în domeniul tineretului;
• crearea de parteneriate strategice;
• consolidarea capacităților în domeniul tineretului;
• reuniuni între tineri și factorii de decizie în domeniul tineretului.
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ERASMUS+

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Nivelul granturilor atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectu-lui și numărul partenerilor
implicați. Buget alocat în cuantum de 2.253,2 milioane euro pentru EDUCAȚIE ȘI FORMARE.
Buget alocat în cuantum de 188,2 milioane euro pentru TINERET.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului: 26 aprilie 2018; 4 octombrie 2018
Acțiunea-cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriate strategice în domeniul tineretului: 26 aprilie 2018; 4 octombrie 2018
Parteneriate strategice în domeniul educației și formării: 21 martie 2018
Consolidarea capacităților în domeniul tineretului: 8 martie 2018
Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor
Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului: 26 aprilie 2018; 4 octombrie 2018
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_ro
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PROGRAMUL DE
INTERNAȚIONALIZARE
2017*
*Strict informativ, întrucât documentația mai
poate suporta unele modificări pentru
lansarea programului în 2018, încă
nelansat.

FINANȚATOR

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ
ȘI ANTREPRENORIAT (MMACA)
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MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT (MMACA)
PROGRAMUL DE INTERNAȚIONALIZARE 2017*
*Strict informativ, întrucât documentația mai poate suporta unele modificări pentru lansarea programului în 2018.

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor românești pe pieţele externe;
• stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri în vederea internaționalizării;
• pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor şi serviciilor pe pieţele externe.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
• se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare
• îndeplinește o serie de criterii specifice programului.
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MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT (MMACA)
PROGRAMUL DE INTERNAȚIONALIZARE 2017*
*Strict informativ, întrucât documentația mai poate suporta unele modificări pentru lansarea în 2018.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
a)participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu;
b)participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate
c)crearea identităţii vizuale a unui IMM (marcă și/sau siglă și/sau slogan)
d)realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi
limba engleză/ altă limbă de circulație internațională
e)participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi
pieţe
f)analize și studii de piaţă
g)alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării
Pentru a alege una dintre activitățile de la lit. c-g. este obligatorie alegerea uneia dintre activitățile de la lit. a și/sau b.
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MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT (MMACA)
PROGRAMUL DE INTERNAȚIONALIZARE 2017*
*Strict informativ, întrucât documentația mai poate suporta unele modificări pentru lansarea în 2018.

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Buget 2017: 5.000 mii lei
Buget total: 71.000 mii lei
Numărul total estimat de firme beneficiare este de 1600
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
2017-2020 în limita bugetului alocat anual
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.aippimm.ro/files/articles_files/25/6590/internationalizare--informatii-utile.pdf
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-de-internationalizare-2017/
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FONDURI UE PENTRU
START-UP 2018:
DIASPORA START-UP ȘI
ROMÂNIA START-UP PLUS
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
„România Start-Up Plus” - având ca obiective stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă:
• peste 10.400 de locuri de muncă nou create
• peste 5.070 noi întreprinderi mici și mijlocii finanțate
• peste 50.000 de persoane formate în domeniul educației antreprenoriale
România Start-up Plus este o amplă linie de finanțare a microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii (IMM), prin care se vor acorda fonduri
nrambursabile de maximum 200.000 de lei noilor IMM-uri, în anumite condiții pe parcursul implementării proiectelor.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Șomeri și/sau persoane inactive /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă.
Tinerii între 18-24 ani care nu studiază și nu au loc de muncă nu pot participa la acest proiect.
Antreprenorii care vor beneficia de ajutorul european trebuie sa aiba resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, intr-una dintre cele
7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia (in
regiunea in care se implementeaza proiectul).
Bucureștiul si judetul Ilfov sunt excluse de la aceasta finantare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
„Diaspora Start-up” - își propune să creeze oportunități de reîntoarcere în România pentru cetățenii stabiliți în străinătate și să valorifice
abilitățile dobândite de aceștia (antreprenoriale și/sau profesionale), prin deschiderea unei afaceri în țară.
• peste 3.000 de persoane formate în domeniul educației antreprenoriale
• peste 300 de IMM-uri înființate și finanțate
• peste 600 locuri de muncă nou create
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Cetățenii români eligibili, care doresc să își înființeze o companie, pot accesa fonduri în valoare maximă de 50.000 de euro și pot urma
programe de formare antreprenorială, prin intermediul administratorilor de schemă de antreprenoriat. Sunt eligibili cetățenii români cu vârsta
minimă de 18 ani, care fac dovada rezidenței sau a domiciliului în străinătate de minim 12 luni și doresc să înființeze o afacere în România.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de
întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană. Prezentul apel va fi dedicat tuturor regiunilor de dezvoltare din România, cu excepția regiunii
București - Ilfov.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
O serie de organizații non-guvernamentale și instituții de stat vor împărți granturi europene de maximum 40.000 de euro unor români care vor să
deschidă mici afaceri, Ministerul Dezvoltării Regionale publicând liste de proiecte selectate în acest sens.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Prima etapă destinată operatorilor responsabili de proiecte s-a încheiat. Urmează cea de-a doua etapă destinată grupului țintă – beneficiarilor
direcți ai finanțării de granturi europene, etapă în care proiectele finanțate în cadrul celor 2 apeluri de proiecte anterior amintite vor începe
implementarea din primăvara acestui an.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Fiecare dintre proiecte are în mod obligatoriu propria campanie de informare și publicitate, care va fi difuzată la nivel regional pentru atragerea în
proiect a grupului țintă - beneficiarilor direcți ai finanțării de granturi europene. Așadar vă sugerăm să fiți receptivi la anunțurile din presa locală.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.startupcafe.ro/finantari/start-nation-start-plus-fonduri-europene-nerambursabile.htm
Câteva anunțuri exemplificative și de actualitate din presă pot fi consultate la următoarele link-uri:
http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_Centru
https://www.facebook.com/Start-up-As-Antreprenor-de-Succes-in-Regiunea-Sud-Est-1780722522223626/
https://www.startupcafe.ro/finantari/fonduri-europene-afaceri-cluj.htm
http://www.adrnordest.ro/news.php?id=788
http://www.adrnordest.ro/news.php?id=812
http://www.adrnordest.ro/news.php?id=814
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/396/%E2%80%9Ediaspora-start-up%E2%80%9D-%E2%80%93-proiecte-contractate
http://www.finantare.ro/proiectul-smarter-sustine-mediul-antreprenorial-prin-tactici-economice-regionale-regiunea-nord-est.html
http://www.finantare.ro/ingenius-start-up-sau-anul-antreprenoriatului-in-romania.html
http://www.finantare.ro/ingenius-start-up-cautam-antreprenori-avem-aproape-65-milioane-de-euro-sa-le-dam.html
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FOND DE INVESTIȚII
PENTRU NECESITATEA DE
CREȘTERE A START-UPURILOR DIN EUROPA:
EIGHT ROADS VENTURES,
LONDRA
FINANȚATOR

FIRMĂ DE CAPITAL DE RISC DIN LONDRA EIGHT
ROADS VENTURES
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FINANȚATOR PRIVAT
FIRMĂ DE CAPITAL DE RISC DIN LONDRA: EIGHT ROADS VENTURES

OBIECTIVUL FONDULUI DE INVESTIŢII
Startupuri din Europa și Israel, inclusiv din România, pot atrage finanțare pentru creștere și dezvoltare prin intermediul celui de-al treilea fond de
investiții pentru Europa în cuantum total de 375 milioane de dolari, lansat de către firma de capital de risc din Londra, Eight Roads Ventures.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Fondul de investiții intentionează să sprijine un număr total de 15-20 de companii, cu o dimensiune medie a investițiilor de 10 milioane până la 30
milioane de dolari, în afaceri din Europa care dezvoltă software-uri pentru întreprinderi, aplicații fintech și tehnologie pentru digitalizarea
domeniului sănătății.
Eight Roads Ventures caută afaceri care au trecut deja de o serie de finanțări și au avut până la 50 de angajați, dar au intenționat să crească la
1.000 de angajați sau mai mult.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
www.eightroads.com/en/ventures/europe
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=20341
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FINANȚATOR
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FINANȚATOR UNIUNEA EUROPEANĂ
FOND DE INVESTIȚII LANSAT DE CĂTRE UE PENTRU CREȘTEREA START-UP-URILOR DIN COMUNITATEA
EUROPEANĂ: VENTURE EU
OBIECTIVUL FONDULUI DE INVESTIŢII
Uniunea Europeană a lansat un "fond de fonduri" cu capital de risc de 410 milioane de euro, prin care urmărește să stimuleze investiții noi în startupuri inovatoare din Europa în valoare de 6,5 miliarde de euro. Fondul VENTURE UE are drept scop utilizarea fondurilor UE pentru a atrage investiții
publice și private pentru până la 1.500 de firme nou înființate.
Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, a afirmat: "VentureEU este un element-cheie al strategiei Open Innovation
pe care am lansat-o acum trei ani. Este vital ca Europa să rămână un lider industrial și o putere economică."
SOLICITANȚI ELIGIBILI
VentureEU va furniza noi surse de finanțare, oferind inovatorilor europeni oportunitatea de a deveni companii de renume mondial. Aproximativ 1.500
de întreprinderi nou-înființate și întreprinderi mari vor avea acces la finanțare pe întreg teritoriul UE.
UE va oferi investiții în valoare de până la 410 milioane de euro - inclusiv 67 de milioane de euro din resursele proprii ale FEI: 200 de milioane de
euro în cadrul programului Orizont 2020 InnovFin pentru capitaluri proprii, 105 milioane de euro în cadrul programului COSME (Programul european
pentru întreprinderi mici și mijlocii) și 105 milioane de euro în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) - așa-numitul „Plan
Juncker”.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.startupcafe.ro/finantari/finantare-startup-ue-fond-investitii-400-milioane-euro.htm
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GUVERNUL ROMÂNIEI
COMPETIȚIE DEDICATĂ IMM-URILOR: CECURI DE INOVARE

OBIECTIVUL FONDULUI DE INVESTIŢII
Susţinerea IMM-urilor prin finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţa.
Operatorul de program este Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.
Creșterea productivităţii, competitivității şi a calităţii produselor obţinute la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii;
Încurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piaţă de produse şi servicii inovative;
Dezvoltarea de parteneriate între IMM-uri şi organizaţii publice de cercetare;
Valorificarea competenţelor tehnico-ştiinţifice existente în sistemul naţional de CDI în sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor în procesul de
dezvoltare şi modernizare, prin achiziţionarea de servicii, tehnologii şi metode noi sau avansate;
Sprijinirea şi pregatirea IMM-urilor inovatoare în vederea accesării fondurilor publice și/sau private de cercetare.

30

GUVERNUL ROMÂNIEI
COMPETIȚIE DEDICATĂ IMM-URILOR: CECURI DE INOVARE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Studii de fezabilitate tehnică;
Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală conform specificațiilor proiectului;
Inovare de proces şi organizaţională în servicii;
Procurarea de servicii suport şi de consultanţă pentru inovare.
BENEFICIARI ELIGIBILI
IMM-uri
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GUVERNUL ROMÂNIEI
COMPETIȚIE DEDICATĂ IMM-URILOR: CECURI DE INOVARE

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul este 5.000.000 lei, echivalentul a 1.063.000 euro.
Intensitate maximă a ajutorului acordat este de 45.000 lei/ IMM.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă până la epuizarea bugetului.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://uefiscdi.ro/index.php
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Sprijinirea activității românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului
alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Reprezentantul unei asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, al unei categorii de organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei
organizaţii internaţionale;
Persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile
pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

31

GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor
din vecinătate, din emigraţie şi din diaspora de mobilitate, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara
graniţelor ţării.
• Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor
comunităţilor româneşti, prin sprijinirea massmediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare.
• Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele
româneşti în străinătate.
• Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.
• Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români.
• Programul Centenarul 2018 - păstrarea şi promovarea ideii de apartenență la identitatea românească, promovarea imaginii României și
educația tinerei generații în spiritul respectului față de valorile românești.
Pentru anul 2018, MRP își propune să finanțeze cu prioritate proiectele care se înscriu în programele Centenarul 2018 și Educaţie "Nicolae Iorga".
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Contribuția beneficiarului este de minim 10%

DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent. Pentru proiectele derulate în anul 2018, cererile de finanțare se transmit
cel târziu până la data de 1 noiembrie 2018. După data de 1 noiembrie 2018, se vor putea depune cereri de finanțare aferente proiectelor care se
vor derula în anul următor.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.mprp.gov.ro/web/documentenecesaredepunerii-deproiecte/
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/GHID-DE-FINANTARE-2018-2020.pdf
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COMISIA EUROPEANĂ
SUBPROGRAMUL MEDIA - SPRIJIN PENTRU DISTRIBUȚIA DE FILME NON-NAȚIONALE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Sprijinirea distribuției în cinematografe prin marketing non-național, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale.
Instituirea de sisteme de sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale prin distribuția în cinematografe și pe alte platforme, precum și
pentru activitățile de vânzări internaționale, în special subtitrarea, dublarea și descrierea audio a operelor audiovizuale.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Distribuitori cinematografici europeni implicați în activități comerciale destinate să aducă un film în atenția unui public larg pentru a fi exploatat în
cinematografe.
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COMISIA EUROPEANĂ
SUBPROGRAMUL MEDIA - SPRIJIN PENTRU DISTRIBUȚIA DE FILME NON-NAȚIONALE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Filmele trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
• Să fie o operă recentă de ficțiune sau de animație ori un documentar recent cu o durată de peste 60 de minute și să provină dintr-o țară
diferită de țara de distribuție;
• Drepturile de autor inițiale aferente filmului nu trebuie să fi fost stabilite înainte de 2015;
• Nu trebuie să constea într-un conținut alternativ (operă, concert, spectacol etc.) sau în publicitate;
• Să fi fost produs în cea mai mare parte de un producător/producători stabilit (stabiliți) în țările participante la subprogramul MEDIA și să fi fost
realizat cu participarea semnificativă a profesioniștilor din țările respective.
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COMISIA EUROPEANĂ
SUBPROGRAMUL MEDIA - SPRIJIN PENTRU DISTRIBUȚIA DE FILME NON-NAȚIONALE

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat apelului de proiecte este 9.750.000 euro.
Contribuția financiară va fi sub forma unei sume forfetare, stabilite în funcție de numărul de ecrane atins în prima săptămână a lansării și cuprinse
între 2.200 euro și 150.000 euro. *Pentru România - între 2.200 euro și 10.700 euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
14 iunie 2018, ora 12.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2018_en
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COMISIA EUROPEANĂ
SUBPROGRAMUL MEDIA - SPRIJIN PENTRU INCLUDEREA ÎN PROGRAMELE DE TELEVIZIUNE A OPERELOR
AUDIOVIZUALE EUROPENE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a dezvolta opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula
în UE și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune.
Dezvoltarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele
de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia cu un potențial mai ridicat de circulație
transfrontalieră;
Activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special societățile independente de producție, în vederea
facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei.
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COMISIA EUROPEANĂ
SUBPROGRAMUL MEDIA - SPRIJIN PENTRU INCLUDEREA ÎN PROGRAMELE DE TELEVIZIUNE A OPERELOR
AUDIOVIZUALE EUROPENE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Dezvoltarea de filme de dramă (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 90 de minute, destinate în primul rând difuzării la
televiziune. Sunt eligibile continuări ale filmelor seriale dramă sau sezoanele al doilea și al treilea ale unui film serial dramă existent.
• Dezvoltarea de de filme de animație (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 24 de minute, destinate în primul rând difuzării
la televiziune. Nu sunt eligibile continuări ale filmelor seriale de animație sau sezoanele al doilea, al treilea și următoarele ale unui film serial
de animație existent.
• Dezvoltarea de filme documentare creative (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 50 de minute, destinate în primul rând
difuzării la televiziune. Nu sunt eligibile continuări ale filmelor documentare sau sezoanele al doilea, al treilea și următoarele ale unui film
documentar existent.
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COMISIA EUROPEANĂ
SUBPROGRAMUL MEDIA - SPRIJIN PENTRU INCLUDEREA ÎN PROGRAMELE DE TELEVIZIUNE A OPERELOR
AUDIOVIZUALE EUROPENE

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat apelului de proiecte este 12.500.000 euro.
Contribuția financiară pentru filmele de ficțiune și de animație - nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 500.000 euro sau
12,50% din totalul costurilor eligibile.
Numai primul şi al doilea sezon ale unui serial de dramă (coprodus de companii de producţie provenind din ţări diferite participante la
Subprogramul Media, conţinând cel puţin 6 episoade cu un cost total al bugetului eligibil de producţie de minim 10 milioane euro), sunt eligibile
pentru a solicita finanţare de maxim 1 milion euro sau 10% din costurile eligibile.
Pentru documentarele creative - nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 300.000 euro sau 20% din totalul costurilor eligibile.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
24 mai 2018, ora 12.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en
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COMISIA EUROPEANĂ
SUBPROGRAMUL MEDIA - SPRIJIN PENTRU FESTIVALURILE DE FILM

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Sprijinirea atragerii unui public mai larg ca mijloc de stimulare a interesului față de producțiile audiovizuale europene și de îmbunătățire a
accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.
Măsuri sprijinite:
•
inițiative de sprijin care prezintă și promovează o diversitate de producții audiovizuale europene;
•
activități de sprijin care au drept scop îmbunătățirea cunoștințelor publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea
interesului față de acestea.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au
sediul în una dintre țările participante la subprogramul Media și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai
acestor țări.
*Persoanelor fizice nu le este permisă solicitarea unui grant.
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COMISIA EUROPEANĂ
SUBPROGRAMUL MEDIA - SPRIJIN PENTRU FESTIVALURILE DE FILM

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Prin festival audiovizual se înțelege un eveniment:
• care propune un program de filme eligibile (filme artistice, documentare sau de animație) proiectate pentru un număr mare de spectatori,
incluzând atât publicul larg, cât și profesioniști din domeniul audiovizualului acreditați internațional, dar și presa;
• care se derulează într-o anumită perioadă de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
• care este supus unui regulament/unei proceduri de selecție clare.
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COMISIA EUROPEANĂ
SUBPROGRAMUL MEDIA - SPRIJIN PENTRU FESTIVALURILE DE FILM

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat apelului de proiecte este 3.200.000 euro.
Contribuția financiară a UE se va acorda ca sumă forfetară cuprinsă între 19.000 euro și 75.000 euro, în funcție de numărul de filme europene
din program.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
26 aprilie 2018, ora 12.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ ȘI ASISTATĂ

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).
Crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniu.
Asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Companii (IMM-uri, întreprinderi mari)
Organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.)
Asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora
Instituţii publice
Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale
Programului.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ ȘI ASISTATĂ

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• susținerea sau îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă de-a lungul procesului de îmbătrânire;
• îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de îngrijitorii formali şi informali şi de sistemele de asistenţă socială;
• integrarea cu ușurinţă a acestor soluţii în mediul organizaţional al companiilor şi organizaţiilor din domeniu.
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Maxim 250.000 euro/proiect în cazul în care solicitantul român este lider de parteneriat.
Maxim 200.000 euro/proiect în cazul în care solicitantul român este partener.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
28 mai 2018
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare în cadrul Uniunii Europene.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Întreprinzători privați
Universități
Centre de cercetare
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelența științifică
• Tehnologii viitoare și emergente
• Acțiunile Marie Curie
• Infrastructuri de cercetare
• Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Structura Programului Cadru Orizont 2020:
Poziția de lider în sectorul industrial
• Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)
• Nanotehnologii și materiale avansate
• Spațiu
• Accesul la finanțarea de risc
• Inovarea în IMM-uri
• Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale
• Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
• Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
• Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate
• Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime
• Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive
• Securitate alimentară, agricultura durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie
• Societăți sigure - protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi
Alte activități - Răspândirea excelenței și lărgirea participării - Știința cu și pentru societate
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat al programului pentru intervalul 2014-2020 este de 80 miliarde de euro.
Bugetul proiectului: variabil.
Durata proiectului: variabilă.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Variabil
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Îmbunătățirea politicilor publice si a cooperării instituționale, implementate de un parteneriat transnațional extins.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Autorități locale / regionale / naționale;
• Organisme de drept public;
• Grupări Europene de Cooperare Teritoriala (GECT);
• Organizații internaționale si organisme private, inclusiv IMM-uri.
• Aria eligibila a programului este constituita din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria,
Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunării
• Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunării
• Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunării
• Axa prioritara 4 – Buna guvernanță in Regiunea Dunării
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Structura Programului Cadru Orizont 2020:
Poziția de lider în sectorul industrial
• Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)
• Nanotehnologii și materiale avansate
• Spațiu
• Accesul la finanțarea de risc
• Inovarea în IMM-uri
• Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale
• Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
• Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
• Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate
• Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime
• Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive
• Securitate alimentară, agricultura durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie
• Societăți sigure - protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi
Alte activități - Răspândirea excelenței și lărgirea participării - Știința cu și pentru societate
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COMISIA EUROPEANĂ
PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat al programului pentru intervalul 2014-2020 este de 222 milioane de euro.
Bugetul proiectului: variabil. Finanțare primită: maxim 85%
Durata proiectului: variabilă.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Variabil
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498;
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents

Informaţii suplimentare se vor acorda la cerere, de către membrii Asociaţiei INACO - Iniţiativa pentru Competitivitate www.inaco.ro
Contact INACO: office@inaco.ro / tel. 0722. 637.140
Săhlean Oana - Expert Planificare Strategică: 0734.232.161 / proiecte.sahlean@gmail.com
Rădulescu Ramona - Expert accesare fonduri europene și guvernamentale: 0737.379.796 / proiecte.ramona@gmail.com
Andreea Paul – Președinte INACO și conf. univ. dr. la Facultatea de Relații Economice Internaționale – ASE, București: andreea.paul@inaco.ro

