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OBIECTIVUL PROGRAMULUI 
(1)  Obiectivul general al prezentei scheme vizează îmbunătăţirea nivelului de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii 

întreprinderilor care realizează investiţii în domeniile de intervenții eligibile menţionate  în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta anexă.   
(2)  Obiectivele specifice ale prezentei scheme vizează:  
a)  introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară și deschiderea de noi piețe 

interne, în special în contextul unor lanțuri alimentare integrate;   
b) creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare și obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării 
ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor sanitar - veterinare şi de siguranţă alimentară;  
c) creșterea numărului de locuri de muncă. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Prezenta schemă se adresează întreprinderilor care realizează investiţii iniţiale în active corporale şi/sau necorporale, inclusiv în sectorul pomicol, 
pentru procesarea și marketingul produselor agricole, în domeniile de intervenții eligibile. Potențialii beneficiari eligibili vor fi: microîntreprinderile, 
firmele mici și firmele mijlocii, firmele mari, cooperative, grupuri de producători. 
Numărul maxim estimat al firmelor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul prezentei scheme este de 237, din care: 206 beneficiari pentru 
sM4.2 și 31 beneficiari pentru sM4.2a. 
 
 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT "STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII, INCLUSIV 
ÎN SECTORUL POMICOL, PENTRU PROCESAREA ŞI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBŢINERII 
DE PRODUSE NEAGRICOLE" ÎN CADRUL PNDR 2014-2020 - SUBMĂSURILE 4.2 ȘI 4.2A GBER 
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
 
Cheltuielile eligibile specifice sM 4.2 referitoare la investiţiile iniţiale în active corporale identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate, se referă 
la următoarele:  
a)  construcţia, extinderea clădirilor;  
b) achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia  ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată, de utilaje noi, 
instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în 
cadrul lanțurilor alimentare integrate în cadrul proiectului;  
c) cheltuieli generate de producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul 
pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și 
operaţiuni legate de investiția inițiala finanțata în cadrul unui proiect mai mare de investiţii;  
d) cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității produselor (ex. laboratoare de analiză) ca și operațiuni legate de investiția 
inițială finanțată în cadrul aceluiași proiect de investiții.  
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
 
Cheltuielile eligibile specifice sM 4.2a referitoare la investiţiile iniţiale în active corporale, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate, se 
referă la următoarele:  
a)  construcția, extinderea clădirilor realizate în scopul  colectării, condiționării  şi/sau procesării materiei primă provenită din sectorul pomicol 

menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice, rezultatul procesării fiind un produs non Anexa I la TFUE;  
b)  achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată, de utilaje noi, 

instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime necesare procesării prevăzute prin proiect;  
c)  achiziționarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată, de mijloace de 

transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe, non-anexa 1, în cadrul lanțurilor scurte;  
d)  investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu (producerea de energie regenerabilă solară, eoliană, geotermală și cea produsă cu ajutorul 

pompelor de căldură) şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie, 
ca și operaţiuni legate de investiția inițială finanțată în cadrul unui proiect mai mare de investiţii.  

e)  cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității produselor (ex. laboratoare de analiză) ca și operațiuni legate de investiția 
inițială finanțată în cadrul aceluiași proiect de investiții.  
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SUMELE ALOCATE 
În schema care va fi disponibilă în 2018, valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat este echivalentul în lei a 98,3 milioane de 
euro,  din care: 
•  87,5 milioane euro contribuție publică pentru sM4.2; 
•  10,8 milioane euro contribuție publică pentru sM4.2a. 
Firmele românești vor putea primi sume nerambursabile cu valori maxime cuprinse între 200.000 de euro și 2,5 milioane euro, la care antreprenorii 
vor suporta contribuții proprii de 50% - 90% din valoarea proiectului, în funcție de domeniul de activitate, de mărimea firmei și de regiunea de 
dezvoltare în care se face investiția.   
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Pentru a intra în vigoare, e nevoie ca ordinul de ministru de aprobare a acestei scheme de ajutor de stat să fie publicat în Monitroul Oficial. Apoi, 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va publica un anunț de deschidere a apelului de proiecte, cu perioada exactă în care 
antreprenorii români vor putea depune proiectele în sistem electronic, pe site-ul AFIR. 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://afir.info/ 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/proiect-ordin_schema_GBER_M4_2.pdf 
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PROGRAMUL NAŢIONAL 
DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI 
ÎN SECTORUL VITIVINICOL 
2014-2018 
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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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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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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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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 
DE PROMOVARE A 
VINURILOR ÎN ȚĂRI TERȚE 
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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. 
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
 
Cu fondurile nerambursabile, producătorii romani de vinuri vor putea finanța următoarele tipuri de acțiuni: 
 
a)  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; 
b)  participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională; 
c)  campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică; 
d)  studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere; 
e)  studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare și promovare. 
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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) 
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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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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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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 prelungit până la data de: 9 iulie 2018, ora 12:00  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
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ÎMBUNĂTĂȚIREA 
COMPETITIVITĂȚII 
ÎNTREPRINDERILOR MICI 
ȘI MIJLOCII (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL REGIONAL, 
AP 2, PI 2.2, APEL 2.2 ITI) 
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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 administrativ-
teritoriale 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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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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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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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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PORTURI DE PESCUIT, 
LOCURI DE DEBARCARE, 
HALE DE LICITAȚII ȘI 
ADĂPOSTURI (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL PENTRU 
PESCUIT ŞI AFACERI 
MARITIME 2014-2020) 
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Apelul este destinat investițiilor de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a 
adăposturilor; construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor. 
 
Promovarea pescuitului sustenabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi 
bazat pe cunoaştere. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Organisme de drept public - autoritate publică sau instituţie publică - care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local: 
•  Pescari sau organizații de pescari sau asociații de pescari  
•  Organizații neguvernamentale în parteneriat cu organizații de pescari sau cu asociații de pescari  
•  Organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale  
•  Alte tipuri de beneficiari privati care au activitatăți în domeniul pescuitului.  
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
Investițiile eligibile pentru cofinanțare prin această măsură, includ: 
 
• Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial – infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de 
debarcare;  
• Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor; 
• Instalațiile de colectare a deșeurilor generate de activitățiile de realizare a proiectelor de investiții în porturi sau puncte de debarcare, inclusiv a 
deșeurilor marine în scopul aducerii unei contribuţii la protecţia mediului.   
 
În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare pentru - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și 
adăposturi. 
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 17.312.883 lei, echivalentul a 3.721.200 euro, din care alocare financiară pentru ITI: 3.722.000 lei 
echivalentul a 800.000 euro.  
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.262,5 lei, echivalentul a 5.000 euro. 
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de:  
• investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit 11.631.250 lei (echivalentul în lei a 2.500.000 euro la cursul de schimb INFOREURO 
de 4,6525 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2018);  
• modernizarea infrastructurii specifice a punctelor de debarcare sau halelor de licitații 2.326.250 lei (echivalentul în lei a 500.000 euro);  
• înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești 1.861.000 lei (echivalentul în lei a 400.000 euro). 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 26.06.2018, ora 14:00. 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
www.ampeste.ro 
http://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Anunturi_lansari/aprilie_2018/APEL_5_M_1.23_apr_18CC.pdf 
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INVESTIȚII PRODUCTIVE 
ÎN ACVACULTURĂ 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL PENTRU 
PESCUIT ŞI AFACERI 
MARITIME 2014-2020) 



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020: INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN 
ACVACULTURĂ, MĂSURA II.3 

 

7 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Apelul este destinat eficientizării resurselor, reducerii utilizării de apă şi substanţe chimice, sistemelor de recirculare pentru reducerea la minimum 
a utilizării apei. 
 
Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
 
Sunt eligibile întreprinderile având istoric de funcționare cât și întreprinderi nou înființate, asociațiile și Regiile autonome care au ca obiect de 
activitate acvacultura. 
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
Investițiile eligibile pentru cofinanțare prin această măsură, includ: 
 
•promovarea sistemelor de acvacultură închise în care produsele de acvacultură sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, reducându-
se la minimum cantitatea apei utilizate;  
• creşterea producţiei şi/sau modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi cu 
condiţia ca acest lucru să fie în conformitate cu Planul Strategic Naţional Multianual pentru dezvoltarea acvaculturii;  
• investiţii în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerinţelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, 
igiena sau bunăstarea animalelor prevăzute de dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin până la data la care aceste cerinţe devin obligatorii pentru 
întreprinderile în cauză. 
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 12.567.768,15 lei, echivalentul a 2.701.293,53 euro, din care:  
•  Alocare financiară pentru ITI: 4.187.250 lei, echivalentul a 900.000 euro Cursul de schimb INFOREURO de 4,6525 LEI/EUR (valabil în luna 

aprilie 2018). 
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4.652.500 lei (echivalentul a 1.000.000 euro la cursul de schimb INFOREURO de 4,6525 
LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2018). 
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.262,50 lei (echivalentul a 5.000 euro) 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 26.06.2018, ora 14:00. 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
www.ampeste.ro 
http://www.ampeste.ro/docs/ POPAM/Anunturi_lansari/aprilie_2018/Apel _II.3_apel_4.pdf 
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PROMOVAREA 
TRANSFERULUI 
TEHNOLOGIC (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL REGIONAL, 
AP 1, PI 1.1,OPERAȚIUNEA C) 
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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 cercetare-

dezvoltare, universităţi. 
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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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VALOAREA GRANTULUI 
Minim 25.000 euro – Maxim 200.000 euro 
Valoarea cofinanţării/ contribuţia beneficiarului: minim 10% 
 
TERMEN PENTRU APLICARE 
Termen limită: 25 iunie 2018, ora 10.00 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/ 
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COMISIA EUROPEANĂ 
PROGRAMUL EUROPEAN COPERNICUS MASTERS 9 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Programul oferă premii cu valoarea totală de 600.000 de euro pentru aplicatii si concepte de afaceri care sa rezolve probleme sociale si 
comerciale care afecteaza intregul glob. 
Anul acesta, antreprenorii trebuie sa gaseasca solutii la probleme globale din domenii precum agricultura, energie, transport, Internet of 
Things, inteligenta artificiala sau gestionarea dezastrelor. 
 
In cadrul programului, Comisia Europeana ofera 6 premii — fiecare in valoare de 5.000 de euro. 
In afara de premii in bani, participantii au sansa de a primi: 
•  Coaching de afaceri 
•  Ajutor pentru dezvoltarea de prototipuri 
•  Acces la finantare publica 
•  Incubarea afacerii 
•  Suport tehnic 
•  Sprijin pentru campanii de marketing 
 



COMISIA EUROPEANĂ 
PROGRAMUL EUROPEAN COPERNICUS MASTERS 9 

SOLICITANȚI  ELIGIBILI 
Solicitanți eligibili în cadrul apelului sunt IMM – urile 
 
ACTIVITĂȚI  ELIGIBILE 
Domeniile pentru care se pot depune aplicații sunt: 
•  Smart cities 
•  Transport si mobilitate 
•  Sanatate 
•  Turism/Facilitati pentru petrecerea timpului liber 
•  Agricultura 
 
 
 
 
 



COMISIA EUROPEANĂ 
PROGRAMUL EUROPEAN COPERNICUS MASTERS 9 

VALOAREA GRANTULUI 
In cadrul programului, Comisia Europeana ofera 6 premii — fiecare in valoare de 5.000 de euro. 
 
TERMEN PENTRU APLICARE 
Termen limită: 30 iunie 2018 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
https://www.copernicus-masters.com/challenges/ 
https://www.copernicus-masters.com/register/ 
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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 10 

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. 
 



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 
 
 

PROGRAMUL DE SUSȚINERE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII – IMM INVEST ROMÂNIA 
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BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (BERD) 
PROGRAMUL BERD ADVICE FOR SMALL BUSINESSES – FACILITAREA EXPORTULUI IMM-URILOR 11 
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 



 
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (BERD) 
PROGRAMUL BERD ADVICE FOR SMALL BUSINESSES – FACILITAREA EXPORTULUI IMM-URILOR 11 

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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MINISTERUL FEDERAL DE FINANȚE AL AUSTRIEI  
PROGRAMUL DE FINANȚARE A CONSULTANŢEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA  12 

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.  



MINISTERUL FEDERAL DE FINANȚE AL AUSTRIEI  
PROGRAMUL DE FINANȚARE A CONSULTANŢEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA  12 

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.  



MINISTERUL FEDERAL DE FINANȚE AL AUSTRIEI  
PROGRAMUL DE FINANȚARE A CONSULTANŢEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA  12 

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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COMISIA EUROPEANĂ  
PROGRAMUL UE PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI IMM-URILOR – COSME 2014-2020: TEMATICA - 
„DEZVOLTAREA IMM-URILOR EUROPENE IN AFACERI INTERNATIONALE PRIN INTERMEDIUL RETELELOR DE 
AFACERI” 

13 
OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Obiectivul general al acestei solicitari este de a ajuta IMM-urile europene sa se dezvolte, sa-si extinda sau sa-si imbunatateasca afacerile 
internationale prin crearea de retele ale IMM-urilor pentru a exploata pietele externe in scopuri de export. 
Apelul de proiecte este destinat acordurilor de parteneriat cu Enterprise Europe Network (EEN) pentru perioada 2015-2020. 
Initiativa CE porneste de la ideea potrivit careia capacitatea europeana a IMM-urilor de a deveni internationale poate creste prin facilitarea cooperarii 
intre grupuri mici de intreprinderi in vederea imbunatatirii competitivitatii lor. Aduse impreuna, acestea pot sa-si imbunatateasca performanta, sa-si 
creasca vizibilitatea si sa-si dezvolte strategia si performantele de internationalizare. 
Prin acest proiect-pilot, Comisia Europeana doreste sa sprijine crearea de retele de afaceri de tip „agregare de companii” prin colaborarea inter-
firma. In sensul acestei solicitari, retelele de afaceri ar putea fi definite astfel: o retea de afaceri este o forma de cooperare inter-firma care permite 
companiilor din diferite regiuni sau tari sa colaboreze impreuna pe baza unor obiective comune de dezvoltare exprimate intr-un acord/contract de 
cooperare. Companiile decid sa-ṣi uneasca fortele lor, sa impartaseasca informatii si sa creeze sinergii pentru a deveni mai inovatoare si mai 
competitive pe pietele interne si internationale, pastrand in acelasi timp autonomia lor, fara a crea o entitate juridica separata. Acest model de 
cooperare este potrivit pentru orice activitate si sector de afaceri. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Organizatii/entitati implicate in afaceri care sprijina IMM-urile, atat publice, cat si private sau partial publice/private, camere de comert, autoritati 
locale si regionale, asociatii comunitare pentru dezvoltare durabila, etc. Important e ca aceste entitati care aplica sa fi semnat un acord de 
parteneriat cu Enterprise Europe Network (EEN) pentru perioada 2015-2020. 
 



COMISIA EUROPEANĂ  
PROGRAMUL UE PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI IMM-URILOR – COSME 2014-2020: TEMATICA 
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
•  Identificarea/selectarea IMM-urilor cu potential de participare cu succes la o retea de IMM-uri; 
•  Pregatirea acestora pentru internationalizare, formare si coaching; 
•  Implementarea activitatilor de networking pentru IMM-uri; 
•  Rezultate si recomandari de politica; 
•  Coordonarea, gestionarea si raportarea proiectelor. 

Acest tip de cooperare de afaceri difera de asocierile clasice de afaceri in mai multe moduri: 
•  societatile colaboreaza direct una cu celalalta, fara stabilirea unei persoane juridice separate; 
•  colaborarea se concentreaza asupra realizarii unui anumit obiectiv, convenit in comun, cu un set definit de activitati (adica program/plan de 

afaceri) pentru a atinge obiectivul, precum si proceduri pentru masurarea progreselor inregistrate in atingerea obiectivului; 
•  obiectivul, activitatile, masurarea progresului sunt stabilite intr-un acord formalizat printr-un contract cu o anumita durata convenita de comun 

acord; 
•  contractul contureaza structura de guvernanta – coordonare, cum ar fi procedurile de decizie, definirea drepturilor si obligatiilor partilor; modalitati 

de intrare/iesire din contract; 
•  contractul ofera flexibilitate pentru a incepe un nou parteneriat sau un parteneriat strategic, atat timp cat se respecta aranjamentele contractuale – 

activitatile societatii declarate in vederea atingerii obiectivelor comune. 
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
 
Prin urmare, grupuri mici de IMM-uri ar trebui sa fie sprijinite pentru a-si uni fortele printre altele pentru: 
•  crearea unui brand comun; 
•  construirea unei afaceri profitabile in comertul electronic pentru a economisi timp de calatorie si costuri; 
•  impartasirea cunostintelor si a informatiilor despre clienti si piete; 
•  elaborarea unor proiecte comune pentru a spori patrunderea lor pe piata intr-o anumita tara sau sector (in orice caz in strainatate); 
•  participarea la expozitii internationale B2B si alte evenimente comerciale importante (de ex.: targuri); 
•  gasirea de noi oportunitati de afaceri; 
•  sprijinirea actiunilor strategice pentru cresterea vanzarilor si imbunatatirea initiativelor de promovare si marketing; 
•  dezvoltarea asistentei post vanzare care sa atinga standarde de inalta calitate si sa consolideze prezenta in marketingul international; 
•  imparṭirea costurilor legate de posibila recrutare de servicii de export sau alte servicii de consultanta relevante. O mare parte din resursele 

financiare totale ale acestui proiect-pilot ar trebui sa fie destinate IMM-urilor care construiesc retelele de IMM-uri („sprijin financiar al tertilor”). 
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SUMELE ALOCATE 
•  Bugetul alocat pentru acest apel de proiecte este  de1.500.000 euro, iar conform Ghidului se ofera pana la 90% din totalul costurilor eligibile si se acorda maximum 

500.000€/proiect. 
•  Aplicatia trebuie depusa prin Sistemul Electronic de Depunere (SEP) al CE. 
•  Parteneriatul de proiect trebuie sa fie format din minimum 3 parteneri care provin din minimum 3 state membre. 
•  Proiectele se implementeaza pe o perioada de maximum 24 de luni. 
•  Data demararii actiunilor este la 1 noiembrie 2018. 
•  Aplicatiile pot fi depuse in oricare limba oficiala a UE. Daca aceasta nu este in limba engleza, un abstract tradus va fi aditional aplicatiei. 
•  CE estimeaza cofinantarea a 3 proiecte-pilot.. 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
19 iunie 2018 (orele 17:00 la Bruxelles) 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en 
http://files.finantare.ro/2018/Annex%20Guidance%20for%20beneficiaries%20on%20third%20party%20financing%20calls.pdf 
http://www.finantare.ro/comisia-europeana-a-lansat-o-noua-cerere-de-propuneri-de-proiecte-a-programului-cosme-programul-ue-pentru-competitivitatea-intreprinderilor-si-
imm-urilor-2014-2020.html 
Contact direct pentru detalii/nelamuriri: grow-cfp-10479-NESME@ec.europa.eu 
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ACCELERATOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL HORIZON2020 – ROBOT UNION 
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
RobotUnion cauta firme de tehnologie foarte scalabile, cu potentialul de a mobiliza runde de finantare seed si serie A.  
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI  
Categoria Intreprinderilor Micro, Mici si Mijlocii (IMM) este formata din intreprinderi care angajeaza mai putin de 250 de persoane si care au o 
cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de euro si/ sau detin active totale de pana la 43 de milioane de euro. (Fragment din 
Articolul 2 al anexei din Recomandarea 361/2003/CE) 
Firmele trebuie sa fie din domeniul roboticii si sa intentioneze sa dezvolte tehnologii noi si sisteme cu aplicabilitate in: 
•  Fabricare  
•  Sanatate 
•  Infrastructuri civile 
•  Agrifood 
•  Open Disruptive Innovation (companiile care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile anterioare, pot aplica la aceasta). 
In urma inscrierilor, vor fi selectate 20 de IMM-uri. 
   



UNIUNEA EUROPEANĂ – HORIZON2020 
ACCELERATOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL HORIZON2020 – ROBOT UNION 
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DOMENII DE SPRIJIN 
 
Propunerile de proiecte ar trebui să abordeze unul dintre domeniile tehnologice de bază evidențiate în secțiunea 5 a documentului “Robotics 
2020  Multi-Annual Roadmap”: 
•  Sisteme de dezvoltare; 
•  Interacțiunea om-robot;   
•  Mecatronică; 
•  Percepţie; 
•  Navigare; 
•  Cunoaștere; 
•  Inteligență Artificială. 
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SUMELE ALOCATE 
Programul de accelerare va dura 12 luni si va avea 3 etape principale: 
Cele 20 de companii selectate vor primi in valoare de 3.800 euro fiecare in serrvicii gratuite si cash, in prima faza. 
Cele mai bune 10 dintre aceste firme vor intra in programul de accelerare a produselor si vor primi pana la 120 000 de euro fiecare, in capitaluri 
proprii, fara sa cedeze parti sociale. In cele din urma, cele mai bune 4 IMM-uri vor mai primi pana la 100.000 de euro fiecare. 
 
Firmele care vor ajunge la finalul procesului de accelerare vor fi finantare cu pana la 223.000 de euro fiecare, in servicii de accelerare si cash, fara sa 
li se opreasca din partile sociale (equity free), conform ghidului RobotUnion.  
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Potrivit organizatorilor, inscrierile la acceleratorul de afaceri RobotUnion se fac, pe site-ul oficial, pana marti, 3 iulie 2018, ora 13.00, ora Europei 
Centrale (CET). 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
https://www.startupcafe.ro/finantari/firme-romanesti-accelerator-robotunion.htm 
https://robotunion.fundingbox.com/ 
https://robotunion.eu/ 
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15 
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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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. 
 
 



STATELE DONATOARE (NORVEGIA, ISLANDA ŞI LIECHTENSTEIN)  
PROGRAMUL CERCETARE FINANȚAT DIN MECANISMELE FINANCIARE SEE ȘI NORVEGIAN 2014-2021: APEL DE 
PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE 

15 

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 



STATELE UE ȘI ISLANDA, LICHTENSTEIN, NORVEGIA 
FONDUL DE FINANȚARE PENTRU COOPERARE REGIONALĂ AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AL NORVEGIEI 16 

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. 



STATELE UE ȘI ISLANDA, LICHTENSTEIN, NORVEGIA 
FONDUL DE FINANȚARE PENTRU COOPERARE REGIONALĂ AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI AL NORVEGIEI 16 

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. 



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

 

16 

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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PROGRAMUL 
„DEZVOLTAREA 
AFACERILOR, INOVARE ȘI 
IMM” - INNOVATION 
NORWAY 



INNOVATION NORWAY 
PROGRAMUL „DEZVOLTAREA AFACERILOR, INOVARE ȘI IMM” 

 

 

 

17 
OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Cresterea competitivitatii intreprinderilor din România in cadrul domeniilor de interes Green Industry Innovation (Inovare verde in industrie), Blue 
Growth (Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim), Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC). 
Programul finanțează inițiative pentru creșterea competitivității și rentabilității întreprinderilor din România, cu accent pe inovare în domeniul 
serviciilor și proceselor tehnologice. Mai mult, acesta va susține și încuraja cooperarea durabilă între organizații din România, Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein, bazată pe dezvoltarea afacerilor și inovare. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
•  IMM-urile si intreprinderile mari – pentru proiectele individuale 
•  IMM-urile si ONG-urile care desfasoara activitati economice – pentru granturi mici 
•  Parteneri eligibili: Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele cu parteneri din statele donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein) sunt 

puternic incurajate. 
•  Aplicantii trebuie sa fie infiintati cu: cel putin 3 ani fiscali inaintea termenului de depunere a proiectelor pentru proiectele care vizeaza domeniile 

„Green Industry Innovation (Inovare verde in industrie)” si „Blue Growth (Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim)”; cel putin 1 an fiscal 
inaintea termenului de depunere a proiectelor pentru proiectele care vizeaza domeniul TIC; 

•  Activitatile aplicantilor si partenerilor trebuie sa fie strans legate de domeniul pentru care aplica.  
•  O organizatie poate depune un singur proiect in cadrul acestui apel;  
•  Sunt eligibile si IMM/ intreprinderile mari din regiunea Bucuresti-Ilfov 



INNOVATION NORWAY 
PROGRAMUL „DEZVOLTAREA AFACERILOR, INOVARE ȘI IMM” 

 

17 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Investitia trebuie sa vizeze unul din domeniile: 
•  Dezvoltare de produse si procese TIC / folosind solutii TIC; 
•  Dezvoltarea, implementarea si investitii in tehnologii inovatoare ecologice / produse si servicii ecologice / procese de productie mai ecologice, 

in industrie; 
•  Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim; 
 
CHELTUIELI ELIGIBILE 
•  Salariile personalului implicat; 
•  Transport, cazare, diurna; 
•  Echipamente – costul integral sau amortizarea pe durata implementarii proiectului; 
•  Consumabile si materii prime; 
•  Contracte realizate in scopul implementarii proiectului; 
•  Bunuri imobiliare si terenuri – max. 10% din valoarea eligibila a proiectului si cu aprobarea Autoritatii; 
•  Costuri indirecte / administrative; 
 



INNOVATION NORWAY 
PROGRAMUL „DEZVOLTAREA AFACERILOR, INOVARE ȘI IMM” 

 

17 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC)  
•  Dezvoltarea produselor / proceselor / solutiilor TIC  
•  Dezvoltarea de produse / procese / solutii folosind componente TIC  
•  Formare, constientizare si verificari ca activitate secundara legata de activitatile de mai sus.  
Green Industry Innovation (Inovare verde in industrie) 
•  Dezvoltarea, implementarea si investitiile in tehnologii inovatoare ecologice;  
•  Dezvoltarea produselor si serviciilor ecologice;  
•  Dezvoltarea si implementarea "proceselor de productie mai ecologice";  
•  Formare, constientizare si verificari ca activitate secundara legata de activitatile de mai sus.  
Blue Growth (Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim)  
•  Dezvoltarea si investitiile in suprastructuri maritime  
•  Dezvoltarea solutiilor legate de transportul maritim  
•  Dezvoltarea si investitiile in turismul costier si maritim  
•  Dezvoltarea si investitiile in biotehnologia albastra  
•  Dezvoltarea si investitiile in resursele miniere din patul de mare 
•  Dezvoltarea de solutii pentru energia albastra  
•  Formare, constientizare si verificari ca activitate secundara legata de activitatile de mai sus.  
 
 



INNOVATION NORWAY 
PROGRAMUL „DEZVOLTAREA AFACERILOR, INOVARE ȘI IMM” 17 

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Bugetul alocat apelului este de 21 milioane de euro, din care: 
•  15 mil. euro pentru proiecte individuale; 
•  6 mil. euro pentru granturi mici; 
Valoarea maxima a ajutorului nerambursabil: 
Proiecte individuale – min: 200.000 euro si max: 2.000.000 euro; 
Granturi mici – min: 50.000 euro si max: 200.000 euro; 
Ajutorul nerambursabil, pentru ambele tipuri de proiecte, poate varia de la 10% la 80% din valoarea totala eligibila a proiectului, in functie de tipul 
ajutorului de stat acordat, marimea solicitantului, regiunea de dezvoltare si alte elemente incluse in prevederile programului. 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Pentru depunerea proiectelor – 1 noiembrie 2018, ora 13.00 
Pentru implementarea proiectelor – 30 Aprilie 2022 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.eeagrants.ro/-/se-lanseaza-programul-dezvoltarea-afacerilor-inovare-si-imm-in-cadrul-granturilor-see-si-norvegiene-2014-2021 
https://www.innovasjonnorge.no/roinnovation 
 
 
 
 
 



FINANȚATOR  

GUVERNUL ROMÂNIEI  

18 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
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GUVERNUL ROMÂNIEI  
18 

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. 

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



GUVERNUL ROMÂNIEI  18 

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 
 
 
 
 

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



GUVERNUL ROMÂNIEI  18 
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 

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



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

19 

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. 



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



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

19 
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 
STAT “FINANȚAREA 
PROIECTELOR CDI 
CONFORM PROGRAMULUI 
DEZVOLTAREA SISTEMULUI 
NAȚIONAL DE CERCETARE- 
DEZVOLTARE” 



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



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

 
 



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

20 
 
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) 



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

21 
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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DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INTEGRATE DE APĂ ȘI APE UZATE (PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 3, OS. 3.2) 

21 

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

21 
 
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 



FINANȚATOR  

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  

22 
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)  
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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)  

22 

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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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)  

22 

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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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)  
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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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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ DIN BIOMASĂ/
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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) 



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.2)  

23 
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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REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.2)  
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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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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 



FINANȚATOR  

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

24 

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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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)  
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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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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI 
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BURSA STUDENT 
ANTREPRENOR (...)  
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN 2014-2020, AP 6, PI 
10.II, OS 6.7, 6.9, 6.10)  
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Creșterea accesului și echității în învățământul superior din România, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin 
financiar studenților din categorii vulnerabile si prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenorialul, 
corelat cu îmbunătățirea competentelor cadrelor didactice din universități. 
Bursa Student antreprenor este o masura care are drept obiectiv cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii 
de licenta, eliminarea impedimentelor de integrare socioprofesionala pe care le intampina in prezent studentii din mediul rural, cei din comunitatile 
dezavantajate economic, cei apartinand minoritatii roma, dar si persoanele cu dizabilitati – studenti care au depasit varsta de 24 ani. 
In cadrul proiectelor finantate prin acest apel, se va acorda bursa Student antreprenor, in valoare de 300 lei lunar, timp de trei semestre de studii 
de licenta. Studentii sprijiniti sunt cei care urmeaza cursuri de formare antreprenoriala si care apeleaza la servicii de consiliere profesionala. 
Acesti tineri vor fi incurajati sa isi dezvolte competentele antreprenoriale si sa realizeze planuri de afaceri. 
Acordarea bursei este conditionata de absolvirea studiilor tertiare/continuarea studiilor, in vederea cresterii numarului de cursanti si de absolventi 
din invatamantul superior, in asa fel incat sa fie combatut abandonul universitar, iar ofertele educationale sa fie corelate cu piata muncii. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private. 
Sunt încurajate parteneriatele cu: ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti; 
Parteneri sociali din învăţământul superior sau din medii publice și private. 
 

BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII STUDENȚILOR DIN CATEGORII 
VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ (POCU 2014-2020, AP 6, PI 10.II, OS 6.7, 6.9, 6.10) 
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ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 
 
•   Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistenţă educațională și sprijin financiar; 
•  Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu elevi, studenți și personal didactic;  
•  Alte acțiuni inovative care sprijină participarea la învăţământul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională;  
•  Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul 

instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, 
inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire la agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de 
bune practici;  

•  Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic susținute din ERASMUS+;  
•  Dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator în învăţământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul 

instituțiilor de învăţământ superior acreditate care să promoveze experienţe de învăţare de calitate (ex: resurse de studiu moderne şi flexibile, 
promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate 
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII STUDENȚILOR DIN CATEGORII 
VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.II, OS 6.7, 
6.9, 6.10) 
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VALOAREA GRANTULUI 
Pot depune proiecte institutiile de invatamant superior acreditate, publice si private. 
Universitatile pot depune proiecte in valoare maxima de 1,7 milioane euro, in parteneriat cu alte institutii de invatamant superior acreditate, publice 
si private, cu ONG-uri, inclusiv asociatiile studentesti sau cu parteneri sociali. 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.700.000 euro. 
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 71.091.764 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate.  
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Termen limită până la data de 25 iulie 2018, ora 16.00. 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/425/am-pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Ebursa-student-antreprenor-
m%C4%83sur%C4%83-activ%C4%83-pentru-cresterea-participarii-studen%C8%9Bilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-de-studii-de-
licen%C8%9B%C4%83%E2%80%9D 

BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII STUDENȚILOR DIN CATEGORII 
VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ (POCU 2014-2020, AP 6, PI 10.II, OS 6.7, 6.9, 6.10) 
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI 
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SPRIJIN PENTRU 
DOCTORANZI ȘI 
CERCETĂTORI 
POSTDOCTORAT(PROGRAM
UL OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN, AP 6, PI 10.II, OS 6.13)  
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la 
activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
Apelul este dedicat sprijinirii doctoranzilor si cercetatorilor post-doctorat in antreprenoriat, prin corelarea acestor programe cu nevoile angajatorilor / 
pietei muncii. Astfel, investitiile au in vedere sprijinirea studentilor inscrisi la studii doctorale si a cercetatorilor postdoctorat si sustinerea initiativelor 
antreprenoriale conexate cu cercetarea universitara din domeniile cu potential competitiv si specializare inteligenta (conform SNCDI). 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate; Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei 
Române; Academia Română. 
Este obligatorie includerea în parteneriatul unui proiect a cel puțin uneia din categoriile de organizații, precum: Angajatori; Asociaţii profesionale; 
Camere de comerţ şi industrie; Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială 
Este obligatorie includerea în proiect în calitate de solicitant sau partener a cel puțin unei Instituţii de învăţământ (ISCED 8), publică şi privată, 
acreditată.  
Intervențiile eligibile în cadrul acestui apel se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-
Est și Sud- Muntenia. 

SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 
6, PI 10.II, OS 6.13) 
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ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 
• Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională, necesare 
creșterii angajabilității în domeniul studiilor realizate. Aceste programe complementare vor fi axate pe dobândirea de competente transversale 
corelate cu necesitățile pieței muncii, formarea de competențe antreprenoriale, utile studenților (ISCED 8) și cercetătorilor postdoctorat.  
• Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universităţi și actorii din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi 
programe de studii doctorale şi postdoctorale, cu aplicaţii directe în economie, cu atenţie deosebită acordată sectoarelor economice cu potential 
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.  
• Activităţi de cercetare şi de colaborare în reţea pentru tinerii cercetători în scopul creării de sinergii între cercetare şi inovare, în special în ceea ce 
priveşte complementaritatea cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;  
• Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat sau public către instituţiile de învăţământ superior 
privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la nivel 
regional/local. 
§  Bursa Doctorand antreprenor va avea o valoare de cel mult 400 euro/luna si se va acorda pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive, 

inclusa in ultimii 2 ani terminali ai studiilor de doctorat. 
§  Bursa Cercetator postdoctorat antreprenor va avea o valoare de cel mult 600 euro/luna si se va acorda pentru o perioada de maximum 12 luni 

consecutive. 

SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 
6, PI 10.II, OS 6.13) 
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VALOAREA GRANTULUI 
Institutiile de invatamant superior care au incheiat protocoale de colaborare cu angajatori pot depune proiecte in valoare maxima de 1,5 
milioane euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.500.000 euro.  
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 84.705.882 euro, dedicate regiunilor mai puțin dezvoltate. 
 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Termen limită până la data de 25 iulie 2018, ora 16.00. 
 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/426/am-pocu-lanseaz%C4%83-ghidul-solicitantului-%E2%80%9Esprijin-pentru-
doctoranzi-%C8%99i-cercet%C4%83tori-post-doctorat%E2%80%9D 

SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 
6, PI 10.II, OS 6.13) 
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DEZVOLTARE LOCALĂ 
INTEGRATĂ (DLI 3600) ÎN 
COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE 
DIN TERITORIUL ITI DELTA 
DUNĂRII (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, 
AP 4, PI 9.II, OS 4.2)  
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate exclusiv comunităților marginalizate (non-rome) localizate în orice unitate 
administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu) din teritoriul ITI Delta Dunarii, contribuind la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Durabila a Deltei Dunarii, aprobat  prin H.G. nr. 602/ 2016. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, din teritoriul ITI Delta Dunarii, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă* pentru acțiunile 
selectate;  
ONG-uri  în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă* pentru acțiunile selectate. 
* Prin actori cu expertiză relevantă se înțelege acele persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni în domeniul uneia dintre 
activitățileproiectului in care vor fi implicate, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentele apeluri 
de proiect 
Teritoriul  ITI Delta Dunarii  este  definit in cadrul  SIDDDD, ca fiind  format din :                                
•  centrul Deltei (zona cuprinsă între brațele Sf. Gheorghe și Chilia ale fluviului Dunărea);  
-complexul lagunar Razim-Sinoe–Babadag, cu zonele limitrofe; 
- zona aflată de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de orașul Tulcea, spre Galați. 
•  Zona pentru care se aplică mecanismul ITI Delta Dunarii, acoperă ARBDD și zonele sale limitrofe si cuprinde: municipiul Tulcea, patru orașe 

(Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina) și treizeci și două de comune. Lista completă a localitatilor este anexata la Ghidul solicitantului. 

SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 
6, PI 10.II, OS 6.13) 
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ACTIVITĂŢI ELIGIBILE* 
 
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 
•  Activitatea 1 (Obligatorie). Sprijin pentru creșterea accesului și participării laeducație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), 

învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate. 
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ 
•  Activitatea 2 (Obligatorie). Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii. 
•  Activitatea 3 (Obligatorie). Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu. 
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII/ FURNIZĂRII DE SERVICII (SOCIALE/ MEDICALE/ MEDICO-SOCIALE) 
•  Activitatea 4 (Obligatorie). Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare 

integrate (medico-sociale). 
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE LOCUIT 
•  Activitatea 5 (Obligatorie). Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă 
INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ACORDĂRII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTĂRI ACTE 
•  Activitatea 6 (Opțională). Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul). 

*Informatii suplimentare privind acest apel de proiecte se pot furniza la cerere. 
 

SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 
6, PI 10.II, OS 6.13) 
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VALOAREA GRANTULUI 
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 7.000.000 euro, dedicat Teritoriului  ITI Delta Dunarii.  
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Depunere în MySMIS începând cu data de 4.06.2018, ora 10.00 și până în data de 4.09.2018, ora 16.00. 
 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/453/am-pocu-lanseaz%C4%83-apelul-%E2%80%9Ddezvoltare-local%C4%83-
integrat%C4%83-dli-3600-%C3%AEn-comunit%C4%83%C8%9Bile-marginalizate-din-teritoriul-iti-delta-dunarii%E2%80%9D 

SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 
6, PI 10.II, OS 6.13) 
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PROGRAMUL ERASMUS+ 
2018: EDUCAȚIE ȘI 
FORMARE; TINERET 
  

 



COMISIA EUROPEANĂ  
PROGRAMUL ERASMUS+  28 

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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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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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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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: 4 octombrie 2018 
Acțiunea-cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici 
Parteneriate strategice în domeniul tineretului: 4 octombrie 2018 
Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor 
Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului: 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. 
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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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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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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 
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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. 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 
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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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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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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
Fonduri europene 2018: Câte 30.000-40.000 Euro pentru mici afaceri, în Start-Up Plus. Se mai fac înscrieri. 
https://www.startupcafe.ro/finantari/start-nation-start-plus-fonduri-europene-nerambursabile.htm 
https://www.startupcafe.ro/bani-europeni/afaceri-inscrieri-start-plus-trilulilu-frisbo-euroimpact.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-UP-
URILOR DIN EUROPA: 
EIGHT ROADS VENTURES, 
LONDRA 
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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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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 startup-
uri 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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COMPETIȚIE DEDICATĂ 
IMM-URILOR: CECURI DE 
INOVARE  
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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. 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 
COMPETIȚIE DEDICATĂ IMM-URILOR: CECURI DE INOVARE  

 

33 

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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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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OBIECTIVUL FONDULUI DE GARANTARE 
Fondul European de Investiții (FEI) și UniCredit au semnat un contract de extindere a garanției InnovFin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), 
cu scopul de a dinamiza accesul la finanțare pentru firmele mici, mijlocii şi cu capitalizare medie inovatoare din opt țări. Acest nou acord va permite 
UniCredit să ofere, atât prin băncile cât și prin entitățile sale de leasing, o finanțare suplimentară de 340 de milioane de euro companiilor inovatoare 
din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România și Serbia.  
Finanțarea suplimentară vine în completarea portofoliului agreat inițial de 160 de milioane de euro. Astfel, IMM-urile și firmele cu capitalizare medie 
din țările menționate vor avea acces la fonduri de jumătate de miliard de euro. 
 
Tranzacția beneficiază de sprijinul Orizont 2020, programul-cadru pentru cercetare și inovare al UE, precum și al Fondului European pentru Investiții 
Strategice (FEIS), pilonul central al Planului de Investiții pentru Europa. 
Băncile din Bosnia și Hertegovina și Serbia fi sprijinite de garanția FEI și Orizont 2020, în timp ce contractele de garanție cu băncile Grupului 
UniCredit din Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și România se vor baza pe sprijinul FEIS. 
 
Mai mult, tranzacția reflectă angajamentul UE de a lansa rapid inițiative concrete care vizează accelerarea tranzacțiilor de împrumut și de garantare, 
capabile să stimuleze crearea de locuri de muncă și creșterea economică în UE. 
 
 

GARANȚIE INNOVFIN PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII (IMM) 
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DESPRE EIF 
Fondul European de Investiții (FEI) este parte a Grupului Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa centrală este de a sprijini întreprinderile 
micro, mici și mijlocii din Europa prin facilitarea accesului la finanțare. FEI proiectează și dezvoltă capital de risc și de dezvoltare, garanții și 
instrumente de microfinanțare care se adresează acestui segment de piață. Prin rolul său, FEI întărește obiectivele UE de a sprijini inovarea, 
cercetarea și dezvoltarea, antreprenoriatul, creșterea economică și ocuparea forței de muncă. 
 
DESPRE UNICREDIT 
UniCredit este un Grup Pan-European puternic, cu un model simplu de bancă comercială și un sistem integrat de Bancă Corporate și de 
Investiții, care pune la dispoziția a 25 milioane de clienți o rețea unică în Vestul, Centrul și Estul Europei. UniCredit oferă expertiză locală și 
internațională și își susține clienții la nivel global, oferindu-le acces de neegalat la bănci de top în cele 14 piețe principale și în alte 19 țări la nivel 
global. Rețeaua europeană a UniCredit include Italia, Germania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, 
România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Serbia și Turcia. 
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DESPRE PLANUL DE INVESTIȚII PENTRU EUROPA 
Fondul European Fondului European pentru Investiții Strategice este pilonul central al Planului Juncker și oferă garanții de portofoliu, permitând 
EIB să investească în mai multe proiecte care presupun mai multe riscuri. Planul de Investiții dă deja rezultate. Proiectele și acordurile aprobate 
pentru finanțare prin FEIS este așteptat să mobilizeze peste 284 de miliarde de euro în investiții totale în cele 28 de state membre și să sprijine 
peste 611.000 de întreprinderi mici și mijlocii. 
 
DESPRE INNOVFIN 
Facilitatea de Garantare a IMM InnovFin (InnovFin SME Guarantee Facility) este stabilită prin inițiativa “Finantarea InnovFin pentru Inovatori a 
UE”, sprijinită prin programul Orizont 2020. Facilitatea acordă garanții și contra-garanții pentru finanțări cu valoare între 25 de mii de euro și 7,5 
milioane euro în scopul de a facilita accesul la finanțare pentru întreprinderi inovatoare mici și mijlocii și cele cu capitalizare medie (până la 499 
angajați). Facilitatea este adiministrată de FEI și este acordată prin intermediari financiari – bănci și alte instituții financiare – în statele membre 
UE și țările asociate. Prin această facilitate, intermediarii financiari sunt garantați parțial de FEI pentru pierderile generate de finanțarea acordată 
în cadrul acestei facilității. 
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SUMELE ALOCATE 
IMM-urile și firmele cu capitalizare medie din țările menționate vor avea acces la fonduri de jumătate de miliard de euro. 
 
CONTACT PRESĂ: 
EIF: David Yormesor 
Tel.: + 352 24 85 81 346, E-Mail: d.yormesor@eif.org 
UniCredit Group: Media Relations 
Tel.: + 39 02 886 23 569, E-Mail: mediarelations@unicredit.eu 
Comisi Europeană: Siobhán Millbright 
Tel.:+ 32 (0)2 29 57 361, E-Mail: siobhan.millbright@ec.europa.eu 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
https://ec.europa.eu/romania/news/20180507_finantare_jumatate_miliard_euro_imm_investeu_innovfin_ro 
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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.   
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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". 
 
 
 
 



GUVERNUL ROMÂNIEI  
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 

35 
 
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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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor, precum și violența împotriva altor grupuri expuse 
riscului la violență în relații restrânse și protejarea victimelor de astfel de persoane. 
•  Prevenirea violenței pe motive de gen: În cadrul acestei priorități se pune accent pe prevenirea primară, în special schimbarea normelor și 

comportamentelor sociale, pentru a  promova toleranța la toate formele de violență bazată pe gen;  
•  Protecția și sprijinirea victimelor și a martorilor violenței domestice, prin combaterea subraportării, promovarea cooperării multidisciplinare și 

consolidarea capacităților profesionale relevante; 
•  Coordonarea și/sau adaptarea serviciilor pentru sprijinirea celor care sunt victime ale violenței sexuale și de gen pentru a include refugiați și 

migranți (copii, femei, persoane LGBT), în special pentru a se asigura recuperarea acestora în urma traumatismelor; 
•  Prevenire și răspuns la violența sexuală și violența pe motive de gen (care vizează copiii, femeile, persoanele LGBTI, bărbați și băieți), cum ar 

fi răzbunări pornografice, folosirea imaginilor sexuale, hărțuirea în mediul on-line pe motive de sex sau gen etc; 
•  Promovarea integrării politicilor de siguranță a copiilor în diferite regiuni și sectoare, cum ar fi cluburi și organizații sportive, activități extra-

curriculare și/sau organizații sau cluburi de petrecere a timpului liber sau agrement pentru copii (inclusiv cele legate de credință sau de 
biserică; cercetași și ghiduri pentru fete, școli private), atât ca mijloc de protecție a copilului, precum și  pregătirea personalului cu training-uri 
și îndrumarea necesară.  
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SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Entități publice, organizații private, organizații internaționale. Societățile comerciale pot participa în parteneriat cu entitățile publice sau cu 
organizațiile private non-profit.  
 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
•  Învățarea reciprocă, schimbul de bune practici, cooperare; 
•  Proiectarea și implementarea protocoalelor, dezvoltarea metodelor de lucru care pot fi transferabile altor regiuni sau țări; 
•  Consolidarea capacităților și formare pentru profesioniști; 
•  Acṭiuni de conștientizare și educative. 
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Bugetul alocat este de 13.300.000 euro. 
Intensitatea maximă a ajutorului acordat este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile. 
 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă pana la data de 13 noiembrie 2018, ora 17:00 CET.  
 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html 
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Dezvoltarea unor afaceri sociale deja existente, care creează locuri de muncă decente și / sau oportunități reale de generare de venituri sau 
oferă servicii de plasare pe piața muncii pentru grupuri marginalizate.  
 
DERULARE PROCES DE SELECȚIE 
Etapa 1: Înscriere și evaluare (26 aprilie - 8 iunie 2018) 
Completarea formularului online de aplicare. Ulterior, echipa NESsT va evalua aplicaţia. În prima etapă, se vor verifica criteriile minime de 
eligibilitate, apoi se va calcula o notă pe baza unei grile de evaluare care cuprinde următoarele criterii de performanță (echipa de management/
antreprenorul, impactul social, modelul de business și potențialul de dezvoltare). 
 
Etapa 2: Departajare (8 - 15 iunie 2018)  
După verificarea eligibilității fiecărui aplicant și evaluarea acestuia pe baza criteriilor de performanță, în cazul în care punctajele obținute sunt 
identice sau foarte apropiate, echipa NESsT poate programa interviuri cu o parte dintre managerii afacerilor sociale. 
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DERULARE PROCES DE SELECȚIE 
 
Etapa 3: Sprijin și pregătire (25 iunie - 20 iulie 2018)  
Vor fi invitate cele 10 - 12 afaceri sociale selectate la un workshop de două zile în București (25 - 26 iunie).  În cadrul acestui workshop se va 
discuta despre modelul de business (folosind un lean business canvas sau planul de afaceri), modelul financiar și va avea loc pregătirea pentru 
pitch-ul final ce va fi organizat în București, în fața unui juriu care va alege afacerile câștigătoare.  
În perioada 26 iunie - 20 iulie se va oferi sprijin individual pentru dezvoltarea/descrierea modelului de afaceri și pentru pregătirea sesiunii de 
pitching din 26 iulie. Tot în această etapă, NESsT poate solicita o serie de informații suplimentare despre fiecare afacere, în cadrul unor interviuri 
(on-line sau în persoană) ce vor fi programate de comun acord.  
 
Etapa 4 
Rezultatul final al acestei etape constă în susținerea unui pitch - o prezentare ce va sintetiza elementele cheie ale afacerii şi care își propune să 
convingă juriul (comisia de investiție) să finanţeze afacerea. Evenimentul va avea loc în data de 26 iulie, în București. Juriul va fi compus din 
reprezentanți ai grupului UniCredit, membrii externi (de exemplu, jurnaliști sau oameni de afaceri) și reprezentanți NESsT. Decizia se va lua în 
urma unei şedinţe de deliberare și prin punctarea unor criterii de evaluare clar definite care vor fi comunicate finaliștilor. De asemenea, juriul va 
primi documentele tuturor participanților (canvas, plan de afaceri/model financiar etc.) în avans, pentru a le putea parcurge până în ziua pitch-ului.  
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SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Întreprinderi sociale, ONG-uri (asociații, fundații), cooperative, entități comerciale (PFA, SRL, II). 
 
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Bugetul alocat este de 50.000 euro. 
Premiile acordate - trei granturi în valoare de maxim 15.000 euro/afacere. 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Sesiunea de depunere a  proiectelor va fi deschisă pana la data de 8 iunie 2018. 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
https://www.nesst.org/programul-nesst-unicredit 
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
•  Prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice și de dezvoltare tehnologică de vârf; 
•  Cunoaşterea realizărilor şi a stadiului dezvoltării din domeniul tematicii manifestării; 
•  Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea vizibilităţii contribuţiei acesteia 

la patrimoniul ştiinţific internaţional şi a recunoaşterii internaţionale a cercetării româneşti; 
•  Intensificarea participării româneşti la programele Uniunii Europene şi integrarea Ariei Româneşti a Cercetării în Aria Europeană a Cercetării; 
•  Stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi 

dezvoltării tehnologice; 
•  Creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice; 
•  Participarea României la organizarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale internaţionale, precum şi creșterea vizibilității contribuțiilor 

proprii; 
•  Marcarea Centenarului Unirii și promovarea patrimoniului și identității culturale; 
•  Susţinerea Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare ţinând cont de cadrele actuale de cooperare în domeniul cercetării pentru 

susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare şi/sau exploratorii din România. 
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TEMATICA MANIFESTRILOR STIINTIFICE 
  
•  Tehnologiile societăţii informaţionale; 
•  Energie; 
•  Mediu; 
•  Sănătate; 
•  Agricultură, securitate şi siguranţă alimentară; 
•  Biotehnologii; 
•  Materiale, procese şi produse inovative; 
•  Spaţiu şi securitate; 
•  Ştiinţe de bază; 
•  Ştiinte socio-economice şi umaniste. 
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ACTIVITATI ELIGIBILE  
 
•  Redactarea şi expedierea corespondenţei (editarea şi transmiterea invitaţiilor, anunţurilor, informaţiilor privind manifestarea, condiţiile de 

participare şi de prezentare a lucrărilor/exponatelor etc; realizarea legăturii dintre organizatori şi participanţi; colectarea şi procesarea 
informaţiilor referitoare la participanţi şi lucrările/exponatele ce vor fi prezentate/publicate etc); 

•  Publicitatea şi promovarea manifestării ştiinţifice (realizarea paginii web, comunicate de presă, articole/anunţuri in presă, buletine informative, 
foi volante/pliante/fluturaşi/afişe/bannere, interviuri de presă/televizate/la radio, emisiuni la radio/tv, spoturi la radio/tv, transmisii on-line, 
reclama pe site-uri specializate); 

•  Realizarea materialelor manifestării ştiinţifice, în limba română şi/sau în limba engleză, (realizare grafică generală, realizare proiect de 
prezentare, semnale, afişe, bannere, postere, proiecții video, filme etc.; realizare materiale de prezentare: ecusoane, etichete, diplome, 
programe, pliante, fişe tehnice, volum de rezumate; volum de lucrări, catalog expozanţi/exponate, mape, machete, filme etc.; realizare 
materiale promoţionale: pixuri, fluturaşi, notes-uri, agende, calendare, insigne, medalii, tricouri, steguleţe, pungi etc.); 

•  Organizarea şi desfăşurarea manifestării științifice (închirierea, amenajarea, funcţionarea şi dezafectarea locaţiilor de desfăşurare, traducere 
simultană; traducere/interpretare; proiecții video; secretariat; publicarea lucrărilor manifestării; înregistrare şi realizare film/album foto; 
realizarea raportului manifestării). 
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SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Universități, institute, ong-uri, INCD, operatori economici. 
 
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Bugetul alocat este de 450.000 lei. 
Intensitate maximă a ajutorului acordat: intre 5.000 lei și 45.000 lei. 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Sesiunea de depunere a  proiectelor va fi deschisă pana la data de 15 iunie 2018. 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.research.gov.ro/ro/articol/4761/minister-comunicare-mci-anun-a-lansarea-competi-iei-pentru-finan-area-manifestarilor-tiin-ifice-i-evenimentelor-asociate-in-
anul-2018 
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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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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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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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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Creative Business Cup 2018, cea mai mare competitie internationala dedicata sectorului industriilor creative. Cele mai bune idei din domenii 
precum: design, arhitectura, arte si mestesuguri, publicitate, film, video si fotografie, artele spectacolului, muzica, moda, gastronomie, edituri si 
presa, radio si televiziune, software, aplicatii pe computer si publicatii virtuale, jucarii si jocuri pot câstiga premii si servicii in valoare de peste 
100.000 de Euro. 
In Romania, competitia este organizata de catre Civitta Romania, companie ce sustine start-up-urile inovatoare, cu sprijinul Bancii Transilvania, 
partenerul industriilor creative din Romania. 
In editia de anul trecut, Romania a fost reprezentata de Product Lead - serviciul destinat influencerilor si brandurilor, ce permite monetizarea 
continutului din social media, prin integrarea eficienta intre inteligenta artificiala si marketingul afiliat. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
•  Entitatea aplicanta sa fie un start-up (infiintat nu mai mult de 6 ani) 
Criteriile de selectie sunt: 
•  Produs/ serviciu din sfera industriilor creative, inclusiv ITC, care sa fie cel putin la nivel de prototip 
•  Produs/ Serviciu scalabil (sa aiba potential de dezvoltare si la nivel international) 
•  Echipa (se vor puncta competentele si structura echipei) 
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
In cadrul competitiei, se pot obtine atat investitii, cat și premii si servicii in valoare de peste 100.000 de Euro, beneficiind in acelasi timp de expunere 
in mediul international de business, in fata investitorilor si partenerilor prezenti. 
 
Înscrierile se fac pana in 14 iunie completand cateva date despre ideea ta de business in formularul de inscriere si intra in competite alaturi de cele 
mai bune idei din domeniile industriilor creative: design, arhitectura, arte si mestesuguri, publicitate, film, video si fotografie, artele spectacolului, 
muzica, moda, gastronomie, edituri si presa, radio si televiziune, software, aplicatii pe computer si publicatii virtuale, jucarii si jocuri. 
 
Prima etapa consta in selectarea a 5 antreprenori creativi, care vor primi consultanta in materie de business si finante si vor putea participa la 
workshop-uri de fundraising si pitching, pentru a se pregati de selectia finala. 
 
Castigatorul selectiei romanesti, care va fi ales in luna septembrie pe baza unui pitch, va concura pentru titlul de World’s Best Creative Entrepreneur 
si-si va susține ideea in fata unui juriu format din peste 20 de experti internationali, la Copenhaga, una dintre cele mai efervescente capitale 
europene din punctul de vedere al designului si industriilor creative. 
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Bugetul alocat apelului de proiecte este aferent premiilor si serviciilor in valoare de peste 100.000 de euro. 
 
In 2017, România a fost reprezentată de Product Lead - serviciul destinat influencerilor și brandurilor ce permite monetizarea conținutului din 
social media, prin integrarea eficientă între inteligența artificială și marketingul afiliat.  
În 2016, țara noastră a fost reprezentată de FaceRig, o aplicație software ce permite oricărui deținător de webcam să devină un personaj digital 
3 D , c u o l a r g ă p a l e t ă d e e x p r e s i i f a c i a l e – c a r e a a j u n s î n f i n a l a c o m p e t i ț i e i ,  o c u p â n d l o c u l 5 . 
La începutul acestui an, Holotech Studios, dezvoltatorul programului de animație în timp real FaceRig , a anunțat o investiție de 2 milioane de 
dolari în urma unei runde Serie A de la SignalFire. 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
14 iunie 2018 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.creativebusinesscup.com/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_BO57H_GHt0Of-cZiTh9HtJtLe1D5Csdemhnm181bI8l40w/viewform 
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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) 

Informatii recente semnaleaza faptul ca UE va spori investițiile în cercetare și inovare în domeniul inteligenței artificiale cu fonduri europene.  
UE (atât în sectorul public, cât și în cel privat) ar trebui să sporească investițiile în cercetare și inovare în domeniul inteligenței artificiale cu cel puțin 
20 de miliarde euro de acum și până la sfârșitul anului 2020. Pentru a sprijini aceste eforturi, Comisia își majorează până la 1,5 miliarde euro 
investițiile în cadrul programului pentru cercetare și inovare Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020.  (Sursa: Comisia Europeană) 
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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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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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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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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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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 
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PROGRAMUL LIFE 
2014-2020 – PROGRAM 
PENTRU MEDIU SI 
POLITICI CLIMATICE 
2014-2020 (2 
SUBPROGRAME)  
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
a)  să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și 

rezistentă la schimbările climatice, la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de declin a biodiversității, 
inclusiv prin sprijinirea rețelei “Natura 2000” și abordarea degradării ecosistemelor;  

b)  să îmbunătățească dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii și legislației Uniunii în domeniul mediului și al climei, precum și să acționeze ca 
un catalizator și promotor al integrării obiectivelor de mediu și climatice în cadrul altor politici și în practica din sectoarele public și privat la 
nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea capacității acestor sectoare;  

c)  să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-
urilor și a actorilor locali;  

d)  să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
•  organisme publice și private, cu și fără profit, înregistrate în statele membre ale UE: autorități publice, organizații private, organizații non-profit, 

companii și IMM-uri, universități, etc.  
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TIPURI DE PROIECTE 
 
Există 5 tipuri de proiecte care pot beneficia de cofinanțare prin Life:   
1.  Proiecte tradiționale: cele mai bune practici, proiecte pilot, proiecte de informare și sensibilizare cu privire la prioritățile de date;  
2.  Proiecte pregătitoare care se adresează nevoilor specifice identificate de către Comisia Europeană în elaborarea și punerea în aplicare a 

politicilor europene asupra mediului și climei; 
3.  Proiecte integrate: punerea în aplicare a strategiilor privind clima și mediul impuse de legislația UE la scară largă (regională, multi-regională, 

națională și transnațională);  
4.  Proiecte de asistență tehnică: sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte integrate;  
5.  Proiecte pentru capacitatea administrativă.  
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ACȚIUNI CARE POT FI FINANȚATE 
 
(a)  informare și comunicare, inclusiv campanii de sensibilizare. Resursele financiare alocate activităților de comunicare acoperă și comunicarea 

instituțională a priorităților politice ale Uniunii, precum și comunicarea stadiului de punere în aplicare și transpunere a principalelor acte 
legislative ale Uniunii în domeniul mediului și al climei;  

(b)  studii, anchete, modelare și elaborare de scenarii;  
(c)  pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, verificarea și evaluarea proiectelor, politicilor, programelor și a legislației;  
(d)  ateliere, conferințe și reuniuni;  
(e)  colaborare în rețea și platforme destinate schimbului de bune practici;  
(f)  orice alte activităṭi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale.   
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Bugetul total: 397.000.000 €, 60% cofinanțare; iar pentru proiectele înscrise în componenta “Natură și biodiversitate” se poate ajunge până la 
75%. Programul Life are 2 subprograme: „Mediu" și „Politici Climatice":  
Subprogramul MEDIU, căruia i se vor aloca prin această cerere 317.000.000 €, are 3 domenii prioritare:  
•  mediu și utilizarea eficientă a resurselor; natură și biodiversitate; guvernanță și informare în domeniul mediului.   
Subprogramul POLITICI CLIMATICE, căruia i se vor aloca 80.000.000 €, are 3 domenii prioritare:  
•  atenuarea schimbărilor climatice; adaptarea la schimbările climatice; guvernanṭă și informare în domeniul climei. 

DEAD-LINE PENTRU APLICARE (ora 16.00 la Bruxelles pentru toate aplicațiile) 
8 iunie 2018 - proiecte de asistență tehnică; 12/14 iunie – proiecte tradiționale/Mediu;  
5 septembrie 2018 – proiecte integrate; 12 septembrie 2018 – proiecte tradiționale/Acțiune climatică;  
20 septembrie 2018 – proiecte pregătitoare; 31 martie 2019 - proiecte pentru capacitatea administrativă.  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm  
http://uncjr.ro/oportunitate/Finantare-pentru-mediu-si-actiuni-climatice-cerere-generala-de-propuneri-de-proiecte-2018-programul-european-
Life-2014-2020-778 
 
 
 



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   


