GHIDUL DE FINANȚARE PENTRU
DEZVOLTAREA ȘI
INTERNAȚIONALIZAREA
COMPANIILOR ROMÂNEȘTI
Ediţie aniversară - 26 Februarie 2019
Coordonator: Think-tank-ul INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate

CUPRINS - DOMENIUL AGRICOL, POMICOL, VITIVINICOL
1.

Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produse agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe – Prioritate tematica 1:
Programe simple pe piața internă.

2.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 4.1a, Investiții în exploatații pomicole – Aria de aplicabilitate – național, inclusiv teritoriul ITI –
Delta Dunării

3.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 4.2, Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – Aria de
aplicabilitate – național, inclusiv teritoriul ITI – Delta Dunării

4.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 4.2, Schema de ajutor de stat GBER, "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de
investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole"

5.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole sau
silvice - Infrastructură de irigaţii (inclusiv Teritoriul ITI)

6.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 7.2 ITI, Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica – Aria de
aplicabilitate teritoriul ITI – Delta Dunării

7.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 7.6 ITI, Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural – Aria de aplicabilitate teritoriul ITI
– Delta Dunării

8.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 8.1, Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite – Schema de ajutor de stat: Sprijin pentru
prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire

9.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 16.1 și 16.1a, Sprijin acordat pentru Înființarea si funcționarea grupurilor operaționale (GO),
Dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol si pomicol - ETAPA II

10.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 16.4 și 16.4a, Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de
aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

11.

Programul național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

12.

Măsură de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în programul național de sprijin în sectorul vitivinicol ICOL 2019-2023

DOMENIUL INOVARE, CDI ȘI ENERGETIC
13. Programul operațional regional 2014-2020, AP 1, PI 1.1, Operațiunea A, Infrastructura de inovare si transfer tehnologic
14. Programul operațional regional 2014-2020, AP 1, PI 1.1, Operațiunea B, Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice
15. Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare”
16. Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană și internațională”

17. Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare- dezvoltare”
18. Programul operațional competitivitate 2014-2020, AP 2, OS 2.2, Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în
domeniu prin dezvoltarea de clustere
19. Programul Orizont 2020 (HORIZON 2020)
20. Programul Orizont 2020 (HORIZON 2020) - Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 1

21. Programul Orizont 2020 (HORIZON 2020) - Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 2
22. Programul Orizont 2020 (HORIZON 2020) – FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)
23. Programul Orizont 2020 (HORIZON 2020) – Future and Emerging Technologies (FET Open), FETOPEN-01-2018- 2019-2020: FETOpen Challenging Current Thinking
24. Mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE) 2014-2020 ȘI GRANTURI NORVEGIENE, Programul pentru energie în România (RO-energie),
Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă

25. Schemă pentru granturi mici (Granturi Norvegiene), Programul pentru energie în România (RO-energie) creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă
26. 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)
27. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali (Programul operațional infrastructură MARE, AP 6, O.S. 6.2)
28. Sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă ((Programul operațional infrastructură MARE, AP 6, O.S. 6.4)

DOMENIUL PRODUCȚIE ȘI SERVICII
29. Programul UE pentru Competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor – COSME 2014-2020, Apel: CALL ID: COS-CLUSTER-2018-03-02

30. Programul transnațional Dunărea
31. Programul operațional regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea
crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor
32. Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în Economie, INSTITUITĂ PRIN H.G. NR. 807/2014
33. Mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE) 2014-2020, RO-CULTURA, susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

DOMENIUL INDUSTRII CREATIVE ȘI MEDIA
33. Programul Europa creativă 2014-2020
34. Programul Europa creativă 2014-2020, Subprogramul Media, sprijinirea educației cinematografice

35. Programul Europa creativă 2014-2020, Subprogramul Media, sprijin pentru festivalurile de film
36. Programul Europa creativă 2014-2020, Subprogramul Media, sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale
37. Programul Europa creativă 2014-2020, Subprogramul Media, spriin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene
38. Programele de finanţare ale Ministerului pentru Românii de pretutindeni
39. POD - Partnership Opportunities Database – Enterprise Europe Network

40. Concursuri, oportunități, competiții
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GRANTURI PENTRU ACȚIUNILE DE
INFORMARE ȘI PROMOVARE REFERITOARE
LA PRODUSELE AGRICOLE PUSE ÎN
APLICARE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI ÎN ȚĂRILE
TERȚE - PRIORITATE TEMATICĂ 1:
PROGRAME SIMPLE PE PIAȚA INTERNĂ

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ
GRANTURI PENTRU ACȚIUNILE DE INFORMARE ȘI PROMOVARE REFERITOARE LA PRODUSELE AGRICOLE PUSE ÎN APLICARE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI ÎN ȚĂRILE TERȚE PRIORITATE TEMATICĂ 1: PROGRAMESIMPLE PE PIAȚA INTERNĂ

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Obiectivul general al acțiunilor de informare și promovare este de a crește competitivitatea sectorului agricol din Uniune.
Obiectivele specifice ale măsurilor de informare și promovare sunt următoarele:
(a) creșterea gradului de conștientizare cu privire la calitățile produselor agricole din Uniune și la standardele înalte impuse metodelor de producție
în cadrul Uniunii;
(b) creșterea competitivității și a consumului de produse agricole și anumite produse alimentare din Uniune, precum și creșterea vizibilității acestora
atât în cadrul Uniunii, cât și în afara sa;
(c) creșterea nivelului de cunoaștere și de recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii;
(d) creșterea cotei de piață a produselor agricole și a anumitor produse alimentare din Uniune, acordându-se o atenție deosebită piețelor din țările
terțe cu cel mai mare potențial de creștere;
(e) restabilirea condițiilor normale de piață în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii încrederii consumatorilor sau al altor probleme
specifice.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
GRANTURI PENTRU ACȚIUNILE DE INFORMARE ȘI PROMOVARE REFERITOARE LA PRODUSELE AGRICOLE PUSE ÎN APLICARE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI ÎN ȚĂRILE TERȚE PRIORITATE TEMATICĂ 1: PROGRAMESIMPLE PE PIAȚA INTERNĂ

SOLICITANȚI ELIGIBILI
• organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză în statul
membru respective;
• organizații de producători sau asociații de organizații de producători;
• organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și obiect de activitate acțiuni de informare și de promovare pentru produse agricole și
care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească misiuni de serviciu public clar definite în acest sector; aceste organisme trebuie să
fie înființate în mod legal în statul membru respectiv cu cel puțin doi ani înainte de data lansării cererii de propuneri de proiecte.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Acțiunile de promovare și informare ar putea consta mai ales în următoarele activități eligibile în cadrul prezentei cereri de propuneri:
1. Gestionarea proiectului
2. Relații publice
— Activități de relații cu publicul
— Evenimente de presă
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UNIUNEA EUROPEANĂ
GRANTURI PENTRU ACȚIUNILE DE INFORMARE ȘI PROMOVARE REFERITOARE LA PRODUSELE AGRICOLE PUSE ÎN APLICARE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI ÎN ȚĂRILE TERȚE PRIORITATE TEMATICĂ 1: PROGRAMESIMPLE PE PIAȚA INTERNĂ

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
3. Site, platforme de comunicare socială
— Creare, actualizare, întreținere site
— Platforme de comunicare socială (creare conturi, postări periodice)
— Altele (aplicații mobile, platforme de e-learning, seminare online etc.)
4. Publicitate — Imprimate; — TV; — Radio; — Online; — Afișaj în aer liber; — Cinema.
5. Instrumente de comunicare — Publicații, mape pentru presă, produse promoționale; — Videoclipuri promoționale;
6. Evenimente
— Standuri la târguri comerciale
— Seminare, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare pentru comercianți/bucătari, activități în școli
— Campanii săptămânale în restaurante
— Sponsorizare de evenimente
— Vizite de studiu în Europa
7. Promovare la punctele de desfacere
— Zile de degustare
— Alte categorii: promovare în publicații ale comercianților cu amănuntul, publicitate la punctele de desfacere
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UNIUNEA EUROPEANĂ
GRANTURI PENTRU ACȚIUNILE DE INFORMARE ȘI PROMOVARE REFERITOARE LA PRODUSELE AGRICOLE PUSE ÎN APLICARE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI ÎN ȚĂRILE TERȚE PRIORITATE TEMATICĂ 1: PROGRAMESIMPLE PE PIAȚA INTERNĂ

SUMELE ALOCATE
Bugetul total alocat pentru cofinanțarea acțiunilor în temeiul prezentei cereri de propuneri este de 95 000 000 EUR.
VALOAREA MAXIMĂ A SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Grantul din partea UE este limitat la următoarea rată maximă de cofinanțare:
— pentru programe simple pe piața internă: 70% din costurile eligibile;
— pentru programe simple în țările terțe: 80% din costurile eligibile.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
16.04.2019, ora 17.00 CET
Cererile trebuie depuse online de către coordonator, prin intermediul portalului pentru finanțare și oferte (sistemul de depunere electronică este
disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ programmes/agrip).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/agrip/simple-01-2019/1842644-agriprod-call-document-simple-19_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ programmes/agrip
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.1A,
INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE –
ARIA DE APLICABILITATE – NAȚIONAL,
INCLUSIV TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.1A, INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE (NAȚIONAL, INCLUSIV
TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII)
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor
pomicole;
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea
consumului de energie
Teritoriul pentru care se aplică este inclusiv teritoriul ITI-Delta Dunării.
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și
echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente
și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare
(prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească
interesele propriilor membri.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.1A, INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE (NAȚIONAL, INCLUSIV
TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII)
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE: investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/ operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:
1) investiții în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de
mașini şi utilaje agricole;
2) investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;
3) înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei
sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului;
4) investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de
căldură, geotermală), iar energia obţinută va fi destinată exclusive consumului propriu;
5) investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate
din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de
investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
6) înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
7) investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri, în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24
luni de la momentul instalării;
8) investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Operațiunile de la punctele 3, 4, 5 și 8 nu pot face în mod independent obiectul unui proiect de investiții.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.1A, INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE (NAȚIONAL, INCLUSIV
TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII)
SUMELE ALOCATE:
Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte este de 65.413.105 Euro, din care 3.500.000 Euro pentru obținerea de
material de înmulțire și plantare fructifer.
Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar în anumite condiții, pentru anumiți
beneficiari, intensitatea sprijinului nerambursabil poate crește până la 90%. Aceasta înseamnă că antreprenorul trebuie să pună restul de bani, de
10%-50% pentru acoperirea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.
Sprijinul nerambursabil se va acorda astfel:
• Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 100.000 euro pentru achiziții simple;
- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
• Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.1A, INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE (NAȚIONAL, INCLUSIV
TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII)
Sprijinul nerambursabil se va acorda astfel:
Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

• Ferme mari:
- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
• Forme asociative:
- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.1A, INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE (NAȚIONAL, INCLUSIV
TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII)
PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2019
Fără obținere de material de înmulțire şi plantare fructifer Obținere de material de înmulțire şi plantare fructifer

- 75 de puncte pentru perioada 15 februarie - 15 martie
- 60 de puncte pentru perioada 16 martie - 15 aprilie
- 50 de puncte pentru perioada 16 aprilie - 15 mai
- 35 de puncte pentru perioada 16 mai - 15 iunie
- 25 de puncte pentru perioada 16 iunie - 15 iulie
- 10 puncte pentru perioada 16 iulie - 15 august

- 50 de puncte pentru perioada 15 februarie - 15 martie
- 45 de puncte pentru perioada 16 martie - 15 aprilie
- 35 de puncte pentru perioada 16 aprilie - 15 mai
- 25 de puncte pentru perioada 16 mai - 15 iunie
- 15 puncte pentru perioada 16 iunie - 15 iulie
- 10 puncte pentru perioada 16 iulie - 15 august

DEAD-LINE PENTRU APLICARE: 15 februarie – 15 august 2019, ora 16.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2,
SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN
PROCESAREA/ MARKETINGUL
PRODUSELOR AGRICOLE – ARIA DE
APLICABILITATE – NAȚIONAL, INCLUSIV
TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2, SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN PROCESAREA/
MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE – ARIA DE APLICABILITATE – NAȚIONAL, INCLUSIV TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
• Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
• Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
• Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
• Creşterea numărului de locuri de muncă.
Aria de aplicabilitate - naţional, inclusiv teritoriul ITI - Delta Dunării
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este „dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare și de comercializare a
produselor agricole” (modernizare); respectiv, sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și
marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari);
• Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2, SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN PROCESAREA/ MARKETINGUL
PRODUSELOR AGRICOLE – ARIA DE APLICABILITATE – NAȚIONAL, INCLUSIV TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
• înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare,
ambalare);
• înființarea, extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
• îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea
produselor agro-alimentare;
• 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 din cadrul unui
proiect mai mare de investiţii.
PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.2 este de 15 puncte.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2, SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN PROCESAREA/ MARKETINGUL
PRODUSELOR AGRICOLE – ARIA DE APLICABILITATE – NAȚIONAL, INCLUSIV TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII
SUMELE ALOCATE:
Fondurile disponibile pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” sunt de 203.000.000 euro,
împărțite astfel:
➢ 81.200.000 euro pentru „Dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole” (DI 3A);
➢ 121.800.000 euro pentru „Crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole” (DI 6A).
Sprijinul nerambursabil va fi de minim 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative si de minim
40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme
asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE: 28 februarie 2019, ora 16.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2,
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER,
"STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE
PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII PENTRU
PROCESAREA ŞI MARKETINGUL
PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA
OBŢINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE"

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER, "STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE
PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII PENTRU PROCESAREA ŞI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBŢINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE"

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Obiectivele specifice ale prezentei scheme vizează: Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare
a) introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară;
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.
SCOPUL
Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii
întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în prezentul Ghid.
Scopul acordării sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a
afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Potențialii beneficiari eligibili vor fi: întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari), cooperative, grupuri de
producători.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER, "STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE
PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII PENTRU PROCESAREA ŞI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBŢINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE"

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• investiţiile individuale şi/ sau colective legate de extinderea capacității de producție/diversificare produs/ diversificare activitate/schimbare
fundamentală, care conduc la dezvoltarea unor capacităţi de procesare a produselor agricole în produse neagricole şi de comercializare a
produselor neagricole;

• respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi
productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole;
• investiţii privind facilităţi de colectare, depozitare şi ambalare;
• sisteme de management al calității, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor alimentare;
• investiţii care vor contribui la înființarea de noi unităţi de procesare a produselor agricole şi promovarea lanţurilor alimentare integrate;
• actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER, "STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE
PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII PENTRU PROCESAREA ŞI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBŢINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE"

SUMELE ALOCATE
Fondurile disponibile pentru Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea
și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferentă submăsurii 4.2 sunt de 35.348.504 euro, împărțite
astfel:
➢ 21.209.103 euro pentru dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare și de comercializare a produselor agricole (DI 3A);
➢ 14.139.401 euro pentru crearea de noi unități de procesare a produselor agricole (DI 6A).
Firmele românești vor putea primi sume nerambursabile cu valori maxime cuprinse între 200.000 de euroși 2,5 milioane euro, la care
antreprenorii vor fi nevoiți să suporte 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.

Sprijinul nerambursabil va fi de minim 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative si de minim
40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme
asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER, "STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE
PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII PENTRU PROCESAREA ŞI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBŢINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE"

DEAD-LINE PENTRU APLICARE 30 iunie 2019, ora 16:00
PRAGUL MINIM de selecție a proiectelor pentru Schema GBER aferentă submăsurii 4.2 este de 15 puncte.
PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt în perioada 21.12.2018 – 31.01.2019 de 65 de puncte, 01.02.2019 – 28.02.2019 de 55 de puncte,
01.03.2019 – 31.03.2019 de 45 de puncte, 01.04.2019 – 30.04.2019 de 35 de puncte, 01.05.2019 – 31.05.2019 de 25 de puncta şi 01.06.2019 –
30.06.2019 de 15 puncte.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.pndr.ro/
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
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FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

5

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.3, INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU
ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE SAU SILVICE - INFRASTRUCTURĂ DE IRIGAŢII (INCLUSIV ITI)
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării
şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole. Eficientizarea utilizării apei în agricultură.
Teritoriul pentru care se aplică este inclusiv teritoriul ITI-Delta Dunării - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică.
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de
adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.
Federațiile organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii pot depune cereri de finanțare numai în măsura în care sunt deținători de infrastructură
secundară de irigații preluată prin protocol/proces verbal de predare-primire/alte documente, infrastructură definită conform Legii nr. 138/2004 a
îmbunătățirilor funciare cu modificările și completările ulterioare.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare de
punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.3, INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU
ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE SAU SILVICE - INFRASTRUCTURĂ DE IRIGAŢII (INCLUSIV ITI)
SUMELE ALOCATE: Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii 200.000.000 euro
Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP)
Maxim 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP)

DEAD-LINE PENTRU APLICARE: 6 februarie – 31 august 2019
PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.3I este de 20 de puncte.
PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2019
70 de puncte pentru perioada 6 februarie – 28 februarie
60 de puncte pentru perioada 1 martie - 31 martie
30 de puncte pentru perioada 1 iunie – 30 iunie
50 de puncte pentru perioada 1 aprilie – 30 aprilie
25 de puncte pentru perioada 1 iulie – 31 iulie
40 de puncte pentru perioada 1 mai – 31 mai
20 de puncte pentru perioada 1 august – 31 august
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 7.2 ITI, INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
DE BAZĂ LASCARĂ MICA – ARIA DE APLICABILITATE TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/ apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin
social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale.
Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor ruralurban.
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:
- creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru
comunitatea rurală;
- crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale
și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare.
ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 7.2 ITI, INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ LA
SCARĂ MICA – ARIA DE APLICABILITATE TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII

SUMELE ALOCATE:
Fondurile disponibile pentru submăsura 7.2 ITI „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” sunt de
16.777.774 euro, din care:
• 5.270.563 euro pentru componenta infrastructură de apă/apă uzată;
• 8.299.399 euro pentru componenta infrastructură rutieră de interes local;
• 3.207.812 euro pentru componenta infrastructură educațională și socială.
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice
locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit și nu va depăși:
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială;
– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
–2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată (pentru extinderea acestei
infrastructuri, 1.500.000 euro);
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea
maximă/ comună/ tip de sprijin.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 7.2 ITI, INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ LA
SCARĂ MICA – ARIA DE APLICABILITATE TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII

DEAD-LINE PENTRU APLICARE:
Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 7.2 ITI se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului,
începând din data de 21 ianuarie 2019, ora 09:00.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 7.2 ITI este 30 aprilie 2019, ora 16:00.
PRAGURILE DE CALITATE lunare în perioada 21.01 – 28.02.2019 sunt următoarele: • 50 de puncte pentru sM7.2 ITI – componenta apă/ apă
uzată, 50 de puncte pentru sM7.2 ITI – componenta infrastructura rutieră de interes local, 50 de puncte pentru sM7.2 ITI – componenta
infrastructura educațională și socială
PRAGURILE DE CALITATE lunare în perioada 01.03 – 31.03.2019 sunt următoarele: • 35 de puncte pentru sM7.2 ITI – componenta apă/ apă
uzată, 35 de puncte pentru sM7.2 ITI – componenta infrastructura rutieră de interes local, 35 de puncte pentru sM7.2 ITI – componenta
infrastructura educațională și socială
PRAGURILE DE CALITATE lunare în perioada 01.04 – 30.04.2019 sunt următoarele: • 25 de puncte pentru sM7.2 ITI – componenta apă/ apă
uzată, 20 de puncte pentru sM7.2 ITI – componenta infrastructura rutieră de interes local, 20 de puncte pentru sM7.2 ITI – componenta
infrastructura educațională și social
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_zona_iti_delta_dunarii_sm_7_2_zona_iti
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 7.6 ITI,
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APLICABILITATE TERITORIUL ITI – DELTA
DUNĂRII

FINANȚATOR
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 7.6 ITI „INVESTIŢII ASOCIATE CU PROTEJAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL” – ARIA DE APLICABILITATE TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale
inclusiv a așezămintelor culturale;
• Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
• Dezvoltare locală sustenabilă
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:
- protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a
modernizării așezămintelor culturale.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
• Unități de cult conform legislației în vigoare;
• Persoane fizice autorizate/ societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;
• Comunele conform legislației în vigoare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 7.6 ITI „INVESTIŢII ASOCIATE CU PROTEJAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL” – ARIA DE APLICABILITATE TERITORIUL ITI – DELTA DUNĂRII
SUMELE ALOCATE:
Fondurile disponibile pentru submăsura 7.6 ITI „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” sunt de 4.990.902 euro.
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,
negeneratoare de venit și nu va depăși: 500.000 Euro.

DEAD-LINE PENTRU APLICARE:
Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 7.6 ITI se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului,
începând din data de 21 ianuarie 2019, ora 09:00.
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 7.6 ITI este 30 aprilie 2019, ora 16:00.
PRAGURILE DE CALITATE lunare în perioada 21.01 – 28.02.2019 sunt următoarele: • 50 de puncte pentru sM 7.6 ITI
PRAGURILE DE CALITATE lunare în perioada 01.03 – 31.03.2019 sunt următoarele: • 35 de puncte pentru sM 7.6 ITI
PRAGURILE DE CALITATE lunare în perioada 01.04 – 30.04.2019 sunt următoarele: • 25 de puncte pentru sM 7.6 ITI
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_zona_iti_delta_dunarii_sm_7_6_zona_iti
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 8.1,
ÎMPĂDURIRI ȘI CREAREA DE SUPRAFEȚE
ÎMPĂDURITE – SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
"SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ȘI
CREAREA DE SUPRAFEȚE ÎMPĂDURIRE”

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

8

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 8.1, ÎMPĂDURIRI ȘI CREAREA DE SUPRAFEȚE ÎMPĂDURITE – SCHEMA DE
AJUTOR DE STAT "SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ȘI CREAREA DE SUPRAFEȚE ÎMPĂDURIRE”
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele
forestiere de protecție.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora.

• Prima etapă în accesarea sprijinului este cea de identificare a terenurilor care urmează a fi împădurite. În acest sens, MADR invită potențialii
beneficiari să solicite eliberarea Notei de constatare la Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
• Potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu cel
puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.
SUMELE ALOCATE
Fondurile disponibile pentru submăsura 8.1 Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite – Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima
împădurire și crearea de suprafețe împădurire” sunt de 115.995.314 euro.
Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 8.1, ÎMPĂDURIRI ȘI CREAREA DE SUPRAFEȚE ÎMPĂDURITE – SCHEMA DE
AJUTOR DE STAT "SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ȘI CREAREA DE SUPRAFEȚE ÎMPĂDURIRE”
SUMELE ALOCATE:
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub
forma a două prime, după cum urmează:
• Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată
pentru toți beneficiarii schemei,
• Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru
compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE:
Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 8.1 ITI se va face conform precizărilor din Ghidul solicitantului, în intervalul de: 11 decembrie
2018, ora 9:00 – 28 iunie 2019, ora 14:00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Informațiile care detaliază modul de accesare a sprijinului financiar, precum și documentele relevante pentru implementarea schemei de ajutor de
stat sunt postate pe site-ul APIA - http://www.apia.org.ro, la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/4816-anunt-lansare-a-celei-de-a-3-a-sesiuni-de-depunere-acererilor-de-sprijin-pentru-schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurire.html
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 16.1 ȘI
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ÎNFIINȚAREA ȘI FUNCȚIONAREA
GRUPURILOR OPERAȚIONALE (GO),
DEZVOLTAREA DE PROIECTE PILOT, NOI
PRODUSE ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI
POMICOL – ETAPA II

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PNDR 2014-2020, SUBMĂSURA 16.1 ȘI 16.1A, SPRIJIN ACORDAT PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPURILOR OPERAȚIONALE (GO), DEZVOLTAREA DE PROIECTE PILOT, NOI
PRODUSE ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI POMICOL –ETAPA II

OBIECTIVUL - submăsurilor 16.1 și 16.1a sunt de a contribui la promovarea inovării și cooperării în sectorul agroalimentar, inclusiv în sectorul
pomicol, prin dezvoltarea de proiecte-pilot și de noi produse, practici și tehnologii.
Înființarea Grupurilor Operaționale în cadrul submăsurilor 16.1 și 16.1a va facilita cooperarea dintre fermieri, organismele de cercetare, universități,
consultanți și alți actori relevanți din sectorul agroalimentar, pentru creșterea gradului de inovare din aceste sectoare și adaptarea rezultatelor
cercetării la nevoile sectoriale.

SCOPUL principal al submăsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul de a realiza, în comun, un
proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care să se abordeze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele
agricol, agro-alimentar și forestier.
SOLICITANȚI ELIGIBILI Beneficiarii sprijinului nerambursabil sunt grupurile operaționale care au fost selectate în etapa I aferentă
submăsurilor 16.1 și 16.1a. Beneficiarii acestor submăsuri sunt grupurile operaționale, fără statut juridic, constituite din minim un partener din
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/ un grup de producători/ o cooperativă/ altă formă de asociere în agricultură din sectorul pomicol:
•
Partener cu domeniul de activitate de cercetare (de ex.: producție/ procesare/ ambalare fructe), corespunzător temei proiectului;
•
Partener care are ca activitate principală procesarea/comercializarea fructelor din sectorul pomicol sau producția de ambalaje și alte produse
destinate sectorului ca domeniu principal de activitate, în concordanță cu tema proiectului.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PNDR 2014-2020, SUBMĂSURA 16.1 ȘI 16.1A, SPRIJIN ACORDAT PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPURILOR OPERAȚIONALE (GO), DEZVOLTAREA DE PROIECTE PILOT, NOI
PRODUSE ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI POMICOL –ETAPA II

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Sprijinul se acordă pentru costuri eligibile de tipul:
1) Cheltuieli cu activitățile pregătitoare.
a) elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul proiectului.
b) alte cheltuieli necesare elaborării documentației necesare depunerii proiectului complet în etapa II care nu se încadrează în categoria de mai sus,
cu justificarea necesității efectuării lor.
2) Cheltuielile de funcționare ale Grupului Operațional
3) Costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO (pot fi efectuate după semnarea contractului)
4) Cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor
SUMELE ALOCATE
Fondurile disponibile pentru submăsura 16.1 „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor oper/aționale (GO), pentru dezvoltarea de
proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol” - etapa II sunt de 6.723.721 euro.
Fondurile disponibile pentru submăsura 16.1a „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de
proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” - etapa II sunt de 5.819.040 euro.
PRAGUL DE CALITATE MINIM PENTRU SUBMĂSURA 16.1/ 16.1a, ETAPA II, ESTE DE 10 PUNCTE.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PNDR 2014-2020, SUBMĂSURA 16.1 ȘI 16.1A, SPRIJIN ACORDAT PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPURILOR OPERAȚIONALE (GO), DEZVOLTAREA DE PROIECTE PILOT, NOI
PRODUSE ÎN SECTORUL AGRICOL ȘI POMICOL –ETAPA II

VALOAREA MAXIMĂ A SPRIJINULUI NERAMBURSABIL:
Valoarea maximă a sprijinului public este de 500.000 de euro, inclusiv sprijinul aferent cheltuielilor pregătitoare.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE:
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea în perioada 10 decembrie 2018 – 01 martie 2019 a primei sesiuni din 2018
de depunere a cererilor pentru submăsura 16.1 „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea
de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol” - etapa II și respectiv în perioada 10 decembrie 2018 – 15 martie 2019 a primei sesiuni din
2018 de depunere a cererilor pentru submăsura 16.1a „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru
dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR
2020) - etapa II.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2018/Anunt_CerereProiecte_sM16.1_16.1a_etapaII.pdf
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_1_si_16_1a_sprijin_infiintare_si_functionare_grupuri_operationale,_pt_d
ezvoltare_proiecte_pilot_no
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 16.4 ȘI
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FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 16.4 ȘI 16.4A, SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ ÎNTRE
ACTORII DIN LANȚUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ȘI POMICOL

OBIECTIVUL - submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul,
restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi:
• Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;
• Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare;
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este:
- cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de
aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Beneficiarii acestor submăsuri sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din
categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/
pomicol, în funcție de submăsură:
• Fermierii (persoane fizice autorizate și/ sau entități cu formă de organizare juridică: întreprindere individuală /întreprindere familială);
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Consilii locale (prin intermediul Unității Administrativ Teritoriale);
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

10

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 16.4 ȘI 16.4A, SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ ÎNTRE
ACTORII DIN LANȚUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ȘI POMICOL

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin
două entităţi care cooperează pentru:
• Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), şi/sau
• Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața
locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri.
SUMELE ALOCATE
• Fondurile disponibile pentru submăsura 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de
aprovizionare” sunt de 4.744.665 euro.
• Fondurile disponibile pentru submăsura 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de
aprovizionare - sectorul pomicol” sunt de 6.668.484 euro.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 16.4 ȘI 16.4A, SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ ÎNTRE
ACTORII DIN LANȚUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ȘI POMICOL

VALOAREA MAXIMĂ A SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro.
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (pentru acțiunile specifice sub-măsurilor 16.4 și 16.4a), potrivit
cheltuielilor eligibile specifice conform Ghidului Solicitantului.
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1/4.1a si/sau 4.2/4.2a), atunci costurile
sunt acoperite din sub-măsurile 16.4 și 16.4a, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 3 ianuarie – 30 aprilie 2019, ora 16.00 a primei sesiuni din 2019
de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul
de aprovizionare” și submăsura 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2019-2023

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
•Beneficiarii programelor de restructurare/reconversie sunt producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau exploatează
suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile.
•Beneficiarii măsurii de replantare din motive sanitare sau fitosanitare de sunt producători viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau
exploatează suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile, ale căror suprafețe au fost afectate de boli/dăunatori și care constă în schimbarea soiurilor
existente în cultură cu aceleaşi soiuri sau cu alte soiuri sau clone din aceste soiuri, în scopul adaptării producţiei la cererea pieţei.
•Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii viticoli, persoane fizice/juridice, care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri
pentru vin.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2019-2023

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;
Beneficiarii acțiunii de informare în statele membre și operațiunii de promovare în țări terțe sunt fie organisme de drept public, fie organizaţii
profesionale, organizaţii de producători din domeniul vitivinicol, asociaţii de organizaţii de producători din domeniul vitivinicol, organizaţii
interprofesionale, precum și asociaţii temporare sau permanente formate din doi sau mai mulţi producători.
• restructurarea şi reconversia plantațiilor viticole;
Beneficiarii programelor de restructurare/reconversie sunt producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau exploatează suprafeţe
de viţă-de-vie cu soiuri nobile, care doresc să-şi modernizeze plantaţiile pe baza unui plan de restructurare şi reconversie.
Beneficiarii măsurii de replantare din motive sanitare sau fitosanitare de sunt producători viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau
exploatează suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile, ale căror suprafețe au fost afectate de boli/dăunatori și care constă în schimbarea soiurilor
existente în cultură cu aceleaşi soiuri sau cu alte soiuri sau clone din aceste soiuri, în scopul adaptării producţiei la cererea pieţei

11

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2019-2023

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• asigurarea recoltei;
Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii viticoli, persoane fizice/juridice, care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru
vin.
• investiţii;
Beneficiarii măsurii sunt întreprinderile vinicole care produc sau comercializează produse vinicole, organizații de producători, asociații de doi sau
mai mulți producători sau organizații interprofesionale. Se exclud de la accesarea sprijinului producătorii de struguri care nu-și procesează
producția primară în infrastructura de vinificație existentă sau, în nume propriu și care nu comercializează produsele vinicole în nume propriu.
• distilarea subproduselor.
Sprijinul financiar este destinat distileriilor care deţin instalații de distilare/rafinare pentru producerea alcoolului rafinat folosit exclusiv în scopuri
industriale sau energetice și care procesează subproduse de vinificație livrate pentru distilare în alcool brut cu tăria alcoolică de minimum 92%
din volum.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2019-2023

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

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

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

c)

achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2019-2023

SUMELE ALOCATE
Bugetul alocat al programului este de 47.700.000 euro anual
Variabil, iar contribuția beneficiarului este de minim 50%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
În conformitate cu prevederile Legii 1/2004 cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a legislaţiei europene şi naţionale specifice organizării comune de piaţă în sectorul vitivinicol, A.P.I.A.
instrumentează cererile de sprijin financiar pentru această măsură de piaţă.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.madr.ro/programul-national-de-sprijin-al-romaniei-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023.html
https://legeaz.net/monitorul-oficial-36-2019/ordin-madr-1529-2018-promovare-vinuri
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MĂSURA DE PROMOVARE A VINURILOR, ELIGIBILĂ PENTRU FINANȚARE ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL DE SPRIJIN ÎN SECTORUL VITIVINICOL 20192023

Ordinul MADR nr. 1529/27 decembrie 2018 - aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare
a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin măsura de promovare vinuri pe piete terţe se urmăreşte creşterea cantitativă şi valorică a exporturilor de vinuri cu D.O.C. şi/sau I.G.
SOLICITANȚI ELIGIBILI (producătorii din sectorul vitivinicol și forme de asociere și multiple organizare a acestora)
• Producători din sectorul vitivinicol - persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol, inclusiv asociațiile
temporare sau permanente formate din doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale din sectorul vitivinicol și/sau organisme
de drept public;
• Societățile producătoare de vinuri cu D.O.C., I.G., sau pentru care se indică soiul viței-de-vie pot fi solicitanți ai măsurii de promovare în țări
terțe;
• Beneficiarii sprijinului financiar pentru promovarea vinurilor - solicitanții definiți la lit. d) ale căror programe au fost aprobate și care au încheiat cu
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., contracte de punere în aplicare a programelor aprobate.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MĂSURA DE PROMOVARE A VINURILOR, ELIGIBILĂ PENTRU FINANȚARE ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL DE SPRIJIN ÎN SECTORUL VITIVINICOL 20192023
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
(1) Acțiunile de informare pe teritoriul statelor membre pot fi efectuate prin campanii de informare și prin participarea la evenimente, târguri și
expoziții importante la nivel național sau la nivelul U.E.
(2) Informațiile destinate consumatorilor se referă la:
a)
consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool;
b)
schema de denumiri de origine controlate și indicații geografice a U.E., în special condițiile și efectele, în legătură cu calitatea specifică,
reputația sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale.
Acțiunile de promovare eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programelor de promovare a vinurilor* în țări terțe:
a)
relații publice, acțiuni 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.
* produsele de calitate, destinate consumului direct, pentru care există oportunități privind exportul sau posibilitatea unor noi piețe de
desfacere și care aparțin următoarelor categorii: vinuri cu D.O.C.; vinuri cu I.G.; vinuri pentru care se indică soiul viței de vie.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MĂSURA DE PROMOVARE A VINURILOR, ELIGIBILĂ PENTRU FINANȚARE ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL DE SPRIJIN ÎN SECTORUL VITIVINICOL 20192023

VALOAREA MAXIMĂ A SPRIJINULUI NERAMBURSABIL
Pentru măsura de promovare a vinurilor în țări terțe, ajutorul care va putea fi accesat de un producător român va fi de maximum 50% din
valoarea eligibilă a proiectului.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Propunerile de programe și documentația aferentă se întocmesc cu respectarea cerinţelor şi formatului prevăzut în Ghidul Solicitantului privind
accesarea sprijinului acordat programelor de promovare a vinurilor și se depun la MADR pe toată perioada de implementare a PNS 2019-2023,
în sesiune deschisă.
Producătorii de vin vor depune proiectele la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), din subordinea Ministerului Agriculturii, care va
face selecția.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Documentatía completă poate fi accesată http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209949
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AP 1, PI 1.1, OperațiuneaA, INFRASTRUCTURA DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Dezvoltrea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul urban şi rural, în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau
regionale. Aceste ITT pot fi publice, private sau mixte, 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).
Aceste entități de transfer tehnologic își desfășoară activitatea prin intermediul:
• centrelor de transfer tehnologic-CTT;
CTT este o entitate din infrastructură a cărei activitate constă în stimularea ITT în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor
cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite.
• incubatoarelor tehnologice şi de afaceri-ITA;
ITA reprezintă o entitate din infrastructură a cărei activitate este orientată în principal către facilitarea iniţierii şi dezvoltării de noi întreprinderi
inovative bazate pe tehnologie avansată.
• centrelor de informare tehnologică-CIT;
CIT reprezintă o entitate din infrastructură care desfăşoară activităţi de diseminare a informaţiilor referitoare la rezultatele CI, documentare
tehnologică şi instruire a agenţilor economici, în scopul stimulării valorificării rezultatelor, creării şi dezvoltării comportamentului inovativ al
mediului socioeconomic.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AP 1, PI 1.1, OperațiuneaA, INFRASTRUCTURA DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• oficiilor de legătură cu industria-OLI
OLI, asimilate ca şi centre de competenţă, inclusiv hub-uri şi centre regionale, este o entitate din infrastructură al cărei obiect de activitate
constă în stabilirea, menţinerea şi extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor CI şi mediul socio-economic/agenţii economici, în scopul
facilitării transferului tehnologic. Prin OLI se are în vedere sprijinirea măsurilor de intrenaționalizare (ex. adaptarea la modele de afaceri noi,
adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.) pentru IMM-urile
care activează în domeniile de specializare inteligentă, cu aplicare în domeniile competitive.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Unităţi şi instituţii de drept public /Unităţi şi insituţii de drept privat /Forme asociative între acestea
Prioritatea de investiții 1.1 –Operațiunea A se va concentra pe dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) din mediul
urban și rural, din zonelele cu concentrare economică din regiunile mai puțin dezvoltate din România (Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud
Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru), cu excepția regiunii de dezvoltare Bucureşti Ilfov.
Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membrul parteneriatului trebuie să fi depus scrisoarea de intenţie în cadrul apelului regional cu
privire la exprimarea interesului pentru prezentul apel.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AP 1, PI 1.1, OperațiuneaA, INFRASTRUCTURA DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
a) crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și
software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor
prezentului ghid;
b) achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații
centrelor de inovare și transfer tehnologic).
Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie, conform mecanismului de implementare a axei
prioritare 1.
INVESTIŢII ELIGIBILE
A. Componenta/măsura de ajutor regional a proiectului implică investiții în active corporale (lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale şi achizitionarea de echipamente) și necorporale legate de: înființarea unei noi unități, de
extinderea unei unități existente, sau de diversificarea serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic prin dezvoltare
unei noi game de servicii/produse relevante pentru sub-domeniile regionale de specializare inteligentă;
B. Componenta/măsura de ajutor de minimis implică sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de servicii
specifice de transfer tehnologic în sub-domeniile regionale de specializare inteligentă: a. activități de transfer tehnologic specific; b. activități de
internaționalizare; c. drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic, in limita a maxim 50% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AP 1, PI 1.1, OperațiuneaA, INFRASTRUCTURA DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

VALOAREA GRANTULUI
• pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finanțării nerambursabile
acordate este de minimum 75 000 euro și maximum de 3 milioane euro;
• pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro și
maximum de 200.000 euro.
Pentru componenta de ajutor regional, contribuția beneficiarului este:
Minim 50% în cazul întreprinderilor mari
Minim 40% în cazul întreprinderilor mijlocii
Minim 30% în cazul întreprinderilor mici si micro
Pentru componenta de ajutor de minimis, contribuția beneficiarului este: Minim 10%

TERMEN PENTRU APLICARE
Termen limită prelungit până la data de: 20 aprilie 2019, ora 12.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AP 1, PI 1.1, Operațiunea B, SPRIJINIREA PARCURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNOLOGICE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă.
Prioritatea de investiții 1.1 –Operațiunea B se va concentra pe dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice (PST) din mediul urban și
rural, din zonelele cu concentrare economică din regiunile mai puțin dezvoltate din România (Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia,
Vest, Nord Vest, Centru), cu excepția regiunii de dezvoltare Bucureşti Ilfov.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Componenta investiţională aferentă ajutorului de stat regional se acordă parteneriatului dintre membrii asocierii în participaţiune, asociere
constituită în vederea creării parcului ştiinţific şi tehnologic (instituţie de învăţământ superior acreditată şi/ sau o unitate de cercetare
dezvoltare, pe de o parte și regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, administraţia publică locală, asociaţii patronale sau
profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte).
• Componenta de servicii aferentă ajutorului de minimis se acordă exclusiv membrului asocierii desemnat, prin acordul de parteneriat încheiat
între membrii asocierii în participațiune, asociere constituită în vederea creării parcului științific și tehnologic, să implementeze activităţile de
transfer tehnologic.
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AP 1, PI 1.1, Operațiunea B, SPRIJINIREA PARCURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNOLOGICE

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Parteneriatul dintre membrii asocierii în participatiune constituite în scopul crearii parcului stiintific (conform prevederilor legale în vigoare), care
printr-un membru al respectivei asocieri si/sau administratorul si/sau consiliul au/a înaintat scrisori de intentie si care sunt incluse în portofoliul
regional.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul urban şi
rural, din zonele cu concentrare economic din regiunile mai puţin dezvoltate din România, respectiv:
a) Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, respectiv construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente şi software necesare;
b) Achiziţionarea de servicii de transfer tehnologic specific (altele decât cele oferite de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi tehnologice).
Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie, conform mecanismului de
implementare a axei prioritare 1.
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AP 1, PI 1.1, Operațiunea B, SPRIJINIREA PARCURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNOLOGICE

INVESTIŢII ELIGIBILE
A. Componenta/măsura de ajutor regional a proiectului implică investiții în active corporale (lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale şi achizitionarea de echipamente) și necorporale, pentru crearea și dezvoltarea parcurilor
științifice și tehnologice (PST) pentru construcția, extinderea și dotarea acestora: crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer
tehnologic, de extindere a capacității unei unități existente, sau de diversificare a serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer
tehnologic prin dezvoltare unei noi game de servicii/produse relevante pentru sub-domeniile regionale de specializare inteligentă;
B. Componenta/măsura de ajutor de minimis implică sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de servicii
specifice de transfer tehnologic în sub-domeniile regionale de specializare inteligentă:
a. activități de transfer tehnologic specific;
b. activități de internaționalizare;
c. drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic, in limita a maxim 50% din valoarea cheltuielilor
eligibile aferente ajutorului de minimis.

14
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,AP 1, PI 1.1, Operațiunea B, SPRIJINIREA PARCURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNOLOGICE

VALOAREA GRANTULUI
• pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finanțării nerambursabile
acordate este de minimum 75 000 euro și maximum valoarea alocării regionale pentru prezentul apel;
• pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro și
maximum de 200.000 euro.
Pentru componenta de ajutor regional, contribuția beneficiarului este:
Minim 50% în cazul întreprinderilor mari
Pentru componenta de ajutor de minimis, contribuția beneficiarului este: Minim 10%
TERMEN PENTRU APLICARE
Termen limită prelungit până la data de: 13 aprilie 2019, ora 12.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI
ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Stimularea progresului întreprinderilor pe lanțurile de valoare și a parteneriatelor cu universitățile publice, prin maximizarea valorii adăugate
din producția de bunuri inovatoare bazate pe cercetare științifică;
• Creșterea capacității întreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultimă generație și de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor-țintă;
• Crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat;
• Susținerea proceselor de specializare inteligentă;
• Dezvoltarea activităților CDI în domenii de interes social general.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi;
• Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
• Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
• Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI
ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:
• cercetare fundamentală;
• cercetare industrială;
• dezvoltare experimentală;
• studii de fezabilitate;
• activități de inovare.
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei sunt:
• Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept)
• Proiect de dezvoltare experimentala
• Proiect de transfer la operatorul economic
• Proiect de valorificare la operatorul economic
• Cecuri de inovare • Parteneriate orientate • Cluster inovativ • Centru de competenta • Concursuri • Platforme tehnologice
• Centre de transfer tehnologic • Formarea resursei umane pentru transfer tehnologic • Parc științific
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI
ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul anual alocat este de 250 milioane lei.
Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 0% pentru acest tip de activitate.
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 50% pentru acest tip de activitate.
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 75% pentru acest tip de activitate.
Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru
întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80%.
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.

DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă până la 31 decembrie 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.res earch.ro/uploads/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema2-competitivitate.pdf
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ”

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructuriiși a instituțiilor de profil;
• Creșterea eficientei utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a calității și relevanței activitățilorCDI;
• Creșterea atractivității sistemului și deschiderea organizațiilor de cercetare către comunitatea internațională;
• Modernizarea administrației publice din sectorul cercetării.
• 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, dezvoltăriiși inovării.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ”

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

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei sunt:
• Proiecte demonstrative, integrate, inovative

• Proiecte CD si suport specifice
• Proiecte suport specifice
• 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 instituționala, investiții, integrare și interconectare)
SUMELE ALOCATE
Bugetul anual alocat este de 500 milioane lei.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ”

VALOAREA GRANTULUI
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

17

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
“FINANȚAREA PROIECTELOR CDI
CONFORM PROGRAMULUI DEZVOLTAREA
SISTEMULUI NAȚIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE”

FINANȚATOR
GUVERNUL ROMÂNIEI

17

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

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

17

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

• Suport CDI
(Dezvoltare instituțională, investiții, integrare și interconectare).
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE
CERCETARE- DEZVOLTARE”
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul anual alocat este de 600 milioane lei.
Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 0% pentru acest tip de activitate.
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 50% pentru acest tip de activitate.
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 75% pentru acest tip de activitate.
Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru
întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80%.
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă până la 31 decembrie 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.res earch.ro/uploa ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 2, OS
2.2, ACȚIUNEA 2.2.1 SPRIJINIREA
CREȘTERII VALORII ADĂUGATE
GENERATE DE SECTORUL TIC ȘI A
INOVĂRII ÎN DOMENIU PRIN
DEZVOLTAREA DE CLUSTERE
FINANȚATOR
UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 2, OS 2.2, Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul
acestora, precum şi colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil
la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii de produse inovatoare.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC
• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate
pe domeniul TIC
• Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul
clusterelor centrate pe domeniul TIC.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 2, OS 2.2, Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite proiecte precum:
a) poate avea ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicatii TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru
integrarea pe verticala a solutiilor TIC
si/sau
b) poate fi un proiect strategic inovativ cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii de TIC la nivel national sau international
• Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente
• Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect
• Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului
• Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale
• Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere
mare
• Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării
• Activități aferente inovării de proces şi organizaţională
• Activități aferente cercetării de piață
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 2, OS 2.2, Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Activități necesare informării şi publicității proiectului
• Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă
• Activități aferente instruirii personalului
• Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară
• Activități specifice managementului de proiect
• Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate
INVESTIŢII ELIGIBILE
• Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale;
• Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală;
• Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
• Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 2, OS 2.2, Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

VALOAREA GRANTULUI
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile 3.500.000 euro (echivalent lei)
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile 500.000 euro (echivalent lei)
Bugetul apelului de proiecte este în cuantum de 29.062.500 Euro
Procentul de finanțare:
• intre 20% si 80% din totalul cheltuielilor eligibile, diferentiat in functie de activitatile proiectului, dimensiunea companiei si regiunea unde se
implementeaza.
• pentru ajutorul de minimis: 100%, maxim 200.000 euro si nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect.
TERMEN PENTRU APLICARE
Termen limită prelungit până la data de: 29 aprilie 2019, ora 17.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/586/am-poc-anunță-lansarea-apelului-de-aferent-acțiunii-2-2-1-sprijinirea-creşterii-valoriiadăugate-generate-de-sectorul-tic-și-a-inovării-în-domeniu-prin-dezvoltarea-de-clustere
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/649/am-poc-anunță-modificarea-unor-prevederi-din-ghidul-solicitantului-aferent-acțiunii-2-21-sprijinirea-creșterii-valorii-adăugate-generate-de-sectorul-tic-și-a-inovării-în-domeniu-prin-dezvoltarea-de-clustere
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PROGRAMUL ORIZONT 2020
(HORIZON 2020)
FINANȚATOR

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

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat al programului pentru intervalul 2014-2020 este de 80 miliarde de euro.
Bugetul proiectului: variabil.
Durata proiectului: variabilă.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Variabil
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
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PROGRAMUL ORIZONT 2020
(HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL
PENTRU IMM-URI – FAZA 1
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – FAZA1

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte susținerea IMM-uri sau grupurilor de IMM-uri extrem de inovatoare cu ambiții de internaționalizare,
hotărâte să transforme ideile de afaceri inovatoare în proiecte lider pe piață.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
IMM-uri sau grupuri de IMM-uri (cel puțin 2 parteneri internaționali)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Sprijină elaborarea unui plan de afaceri pentru dezvoltarea ideilor inovative, îmbinând cercetarea și dezvoltarea cu studiul de fezabilitate tehnică
și cu potențialul comercial.
• Activitățile eligibile pot include, de exemplu: evaluarea riscurilor, cercetarea pieței, implicarea utilizatorilor, analiza constrângerilor de
reglementare sau a regimurilor standardelor, gestionarea proprietății intelectuale, căutarea partenerului sau evaluarea fezabilității.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – FAZA1

VALOAREA GRANTULUI
Maxim 50.000 euro/ beneficiar
Contribuția beneficiarului este de 30%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Apel continuu
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
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PROGRAMUL ORIZONT 2020
(HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL
PENTRU IMM-URI – FAZA 2
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – FAZA2

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin acest instrument de finanţare se urmăreşte susținerea IMM-uri sau grupurilor de IMM-uri extrem de inovatoare cu ambiții de internaționalizare,
hotărâte să transforme ideile de afaceri inovatoare în proiecte lider pe piață.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
IMM-uri sau grupuri de IMM-uri (cel puțin 2 parteneri internaționali)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Sprijină dezvoltarea conceptul de afaceri într-un produs, serviciu sau proces gata de piață, aliniat la strategia de creștere a companiei.
• Activitățile eligibile pot include, de exemplu: procese, prototipuri, validări, demonstrații și testare în condiții din lumea reală și replicarea pieței.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – FAZA2

VALOAREA GRANTULUI
Minim 500.000 euro – Maxim 2,5 milioane euro/beneficiar
Contribuția beneficiarului este de 30%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Apel continuu
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
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PROGRAMUL ORIZONT 2020
(HORIZON 2020) – FAST TRACK TO
INNOVATION (FTI)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) – FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin acest instrument de finanţare programul își propune să reducă timpul de la idee până la lansarea pe piață; să stimuleze participarea
solicitanților pentru prima dată la finanțarea UE în domeniul cercetării și inovării; creșterea investițiilor din sectorul privat în cercetare și inovare.

SOLICITANȚI ELIGIBILI
IMM-uri, companii, centre de transfer tehnologic
Propunerile de finanțare trebuie depuse de consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale
UE sau țări asociate Orizont 2020.
Alocarea a cel puțin 60% din bugetul global partenerului (partenerilor) consorțiului cu specific industrie;
- minim de 2 parteneri din industrie într-un consorțiu de 3 sau 4; sau minim 3 parteneri din industrie întrun consorțiu de 5.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• FTI vizează tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri relativ mature, de ultimă generație, care au nevoie de o dezvoltare finală pentru a
putea forma o nouă piață și să se realizeze o extindere mai largă.
• Acțiunile FTI sunt încurajate să fie interdisciplinare, trecând prin diferite sectoare și tehnologii. Acțiuni care susțin concepte inovatoare care au
potențialul de a perturba sau de a crea noi piețe sunt în particular finanțate.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) – FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

VALOAREA GRANTULUI
Maxim 3 milioane euro/beneficiar
Contribuția beneficiarului este de 30% pentru entități cu profit și 0% pentru entități nonprofit
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Apel continuu
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fasttrackinnovationpilot
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PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON
2020) – FUTURE AND EMERGING
TECHNOLOGIES (FET OPEN), FETOPEN01-2018- 2019-2020: FETOPEN
CHALLENGING CURRENT THINKING
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) – FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET OPEN), FETOPEN-01-2018- 2019-2020: FETOPEN
CHALLENGING CURRENT THINKING
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prin acest instrument de finanţare programul sprijină proiectele de cercetare științifică cu un grad mare de risc ce se află într-o stare incipientă de
dezvoltare, cu un potențial viitor de piață promițător.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
IMM-uri ambițioase de înaltă tehnologie
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

• Viziune radicală: proiectul trebuie să abordeze o viziune clară și radicală, permisă de un nou concept tehnologic care se adresează unor
• paradigme actuale.
• Tehnologie radicala: proiectul trebuie să vizeze o noutate și un progres ambițios în domeniul științei și tehnologiei.
• Cercetare interdisciplinară ambițioasă pentru realizarea unui progres tehnologic care să deschidă noi domenii de investigație.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) – FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET OPEN), FETOPEN-01-2018- 2019-2020: FETOPEN
CHALLENGING CURRENT THINKING

VALOAREA GRANTULUI
Maxim 3 milioane euro/beneficiar
Contribuția beneficiarului este de 30%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Apel continuu
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
Verificați în care dintre programele prezentate mai sus se încadrează cel mai bine firma dumneavoastră:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/data/eic/screen/home

24

MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI
ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020
ȘI GRANTURI NORVEGIENE, PROGRAMUL
PENTRU ENERGIE ÎN ROMÂNIA (ROENERGIE) CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE A
FURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ
FINANȚATOR
NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE)
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE)
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020 ȘI GRANTURI NORVEGIENE, RO-ENERGIE, CREȘTEREA CAPACITĂȚII
DE AFURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul RO – Energie, Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă vizează susținerea investițiilor în hidroenergie, energie
geotermală și alte surse de energie regenerabilă.
Obiectivul Programului este: “Energie cu emisii scăzute de carbon și siguranță mai mare în furnizare”. Programul intenționează să stimuleze și să
dezvolte relații de colaborare pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (denumite în continuare “State Donatoare”) și România,
încurajând parteneriatele bilaterale care au ca obiect dezvoltarea de proiecte.

SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Orice entitate, privată sau publică, comercială sau non-comercială și organizații nonguvernamentale recunoscute ca persoane juridice în
România.
• Parteneri eligibili:
• Orice entitate, privată sau publică, comercială sau non-comercială recunoscută ca persoană juridică în Norvegia sau România.
Solicitantul trebuie să fie înființat de cel puțin 3 ani fiscali înainte de data termenului limită din prezentele Apeluri.
Partenerul trebuie să fie înființat cu cel puțin 1 an fiscal înainte de data termenului limită din prezentele Apeluri.
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE)
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020 ȘI GRANTURI NORVEGIENE, RO-ENERGIE, CREȘTEREA CAPACITĂȚII
DE AFURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Apelul 1 – Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Energie hidroelectrică
a) reabilitarea Hidrocentralelor (HPP) existente pentru a mări capacitatea de producție a energiei și eficiența producției;
b) construcția de noi Microhidrocentrale (SSHPP) (<10MW);
c) reabilitarea hidrocentralelor pentru a întruni cerințele pentru soluții combinate (VRE‐Energii variabile din surse regenerabile);
d) activități care vizează creșterea capacității rezervorului pentru generarea de hidroenergie, ca activitate secundară a proiectului;
e) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară a proiectului de investiție).
• Apelul 2 - Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Energie geotermală
• Apelul 3 - Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – alte surse de energie regenerabilă
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE)
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020 ȘI GRANTURI NORVEGIENE, RO-ENERGIE, CREȘTEREA CAPACITĂȚII
DE AFURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Apelul 2 - Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Energie geotermală
a) dezvoltarea și investițiile în furnizarea de energie geotermală pentru clădiri cu destinație publică, clădiri cu destinație de birouri, mall‐uri,
șantiere și spații industriale, locuințe private și beneficiari finali;
b) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară a proiectului de investiție).
c) reabilitarea centralelor de energie geotermală;
d) activități de creștere a capacităților de producție pentru energia geotermală.
• Apelul 3 - Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – alte surse de energie regenerabilă
a) proiecte care utilizează substraturi bioproduse/biomasă (îngrășământ natural, deșeuri alimentare,
nămoluri, deșeuri de abator, culturi energetice, deșeuri lemnoase etc.) pentru producția de energie electrică și încălzirea/răcirea comunităților
locale;
b) dezvoltarea și investiția în unități industriale private pentru proiecte de producere a energiei, bazate pe deșeuri;
c) energie solară și eoliană: noi proiecte la scară mică (capacitate instalată de maxim 1.000 kW) și producția de energie electrică pentru utilizare
în regim propriu Solicitant;
d) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară a proiectului de investiție).
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE)
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020 ȘI GRANTURI NORVEGIENE, RO-ENERGIE, CREȘTEREA CAPACITĂȚII
DE AFURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 200.000 Euro și 2 000 000 Euro, reprezentând până la
90% din totalul costurilor eligibile.
Bugetul prezentului apel de proiecte este de 25,1 milioane eruo, astfel constituit:
Apelul 1 – Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Hidroenergie: 7 500 000 Euro Granturi SEE
Apelul 2 - Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Energie geotermală: 6 600 000 Euro Granturi SEE
Apelul 3 - Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – alte surse de energie regenerabilă: 11 000 000 Euro Granturi
Norvegiene
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 14 martie 2019, ora României 14:00

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
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SCHEMĂ DE GRANTURI MICI (GRANTURI
NORVEGIENE), PROGRAMUL PENTRU
ENERGIE ÎN ROMÂNIA (RO-ENERGIE)
CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE A FURNIZA
ENERGIE REGENERABILĂ
FINANȚATOR

NORVEGIA
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NORVEGIA
SCHEMĂ DE GRANTURI MICI (GRANTURI NORVEGIENE), PROGRAMUL PENTRU ENERGIE ÎN ROMÂNIA (RO-ENERGIE) CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE A
FURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul RO – Energie, Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă vizează susținerea investițiilor în hidroenergie, energie
geotermală și alte surse de energie regenerabilă.
Obiectivul Programului este: “Energie cu emisii scăzute de carbon și siguranță mai mare în furnizare”. Programul intenționează să stimuleze și să
dezvolte relații de colaborare pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (denumite în continuare “State Donatoare”) și România,
încurajând parteneriatele bilaterale care au ca obiect dezvoltarea de proiecte.

SOLICITANȚI ELIGIBILI
• IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale ce realizează activități economice).
Parteneri eligibili:
• Orice entitate, privată sau publică, comercială sau non-comercială recunoscută ca persoană juridică în Norvegia sau România.
Solicitantul trebuie să fie înființat de cel puțin 3 ani fiscali înainte de data termenului limită din prezentele Apeluri.
Partenerul trebuie să fie înființat cu cel puțin 1 an fiscal înainte de data termenului limită din prezentele Apeluri.
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NORVEGIA
SCHEMĂ DE GRANTURI MICI (GRANTURI NORVEGIENE), PROGRAMUL PENTRU ENERGIE ÎN ROMÂNIA (RO-ENERGIE) CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE A
FURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Schemă granturi mici ‐ SGS1: “Energie hidroelectrică, geotermală și alte SRE pentru IMM‐uri și ONG‐uri”
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care urmează a fi dezvoltate și pentru implementarea activităților în unul sau mai multe
dintre domeniile următoare:
1. Hidroenergie

a) reabilitarea Hidrocentralelor (HPP) existente pentru a mări capacitatea de producție a energiei și eficiența producției;
b) construcția de noi Microhidrocentrale (SSHPP);
c) renovarea hidrocentralelor pentru a întruni cerințele pentru soluții combinate (VRE‐Energii variabile din surse regenerabile);
d) activități care vizează creșterea capacității rezervorului pentru generarea de hidroenergie, ca activitate secundară a proiectului;
e) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară a proiectului de investiție).
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NORVEGIA
SCHEMĂ DE GRANTURI MICI (GRANTURI NORVEGIENE), PROGRAMUL PENTRU ENERGIE ÎN ROMÂNIA (RO-ENERGIE) CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE A
FURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Schemă granturi mici ‐ SGS1: “Energie hidroelectrică, geotermală și alte SRE pentru IMM‐uri și ONG‐uri”
2. Geotermală
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care urmează a fi dezvoltate și pentru implementarea activităților în domeniul energiei
geotermale:

a) dezvoltarea și investițiile în furnizarea de energie geotermală pentru clădiri cu destinație publică, clădiri cu destinație de birouri,
mall‐uri, șantiere și spații industriale, locuințe private și beneficiari finali;
b) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară a proiectului de investiție).
c) reabilitarea centralelor de energie geotermală;
d) activități de creștere a capacităților de producție pentru energia geotermală.
e) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară a proiectului de investiție).
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NORVEGIA
SCHEMĂ DE GRANTURI MICI (GRANTURI NORVEGIENE), PROGRAMUL PENTRU ENERGIE ÎN ROMÂNIA (RO-ENERGIE) CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE A
FURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Schemă granturi mici ‐ SGS1: “Energie hidroelectrică, geotermală și alte SRE pentru IMM‐uri și ONG‐uri”
3. Energie regenerabile din alte surse (alte SRE):
Această Schemă poate oferi suport pentru proiectele care urmează a fi dezvoltate și pentru implementarea activităților în domeniul energiei
regenerabile din alte surse (alte SRE):

a) proiecte la scară redusă care utilizează substraturi bioproduse/biomasă (îngrășământ natural, deșeuri alimentare, nămoluri, deșeuri de abator,
culturi energetice, deșeuri lemnoase etc.) pentru producția de energie electrică și încălzirea/răcirea comunităților locale;
b) dezvoltarea și investiția în unități industriale private pentru proiecte de producere a energiei, bazate pe deșeuri;
c) energie solară și eoliană; proiecte la scară mică (capacitate instalată de maxim 1.000 kW) și producția de energie electrică pentru utilizare în
regim propriu Solicitant;

d) instruirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară a proiectului de investiție).
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NORVEGIA
SCHEMĂ DE GRANTURI MICI (GRANTURI NORVEGIENE), PROGRAMUL PENTRU ENERGIE ÎN ROMÂNIA (RO-ENERGIE) CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE A
FURNIZA ENERGIE REGENERABILĂ

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 50.000 Euro și 200.000 Euro, reprezentând până la
maxim 90% din totalul costurilor eligibile.
Bugetul prezentului apel de proiecte: Schemă de granturi mici ‐ SGS1: “Energie hidroelectrică, geotermală și alte SRE pentru IMM‐uri și
ONG‐uri”: este de 2 000 000 Euro Granturi Norvegiene
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 14 martie 2019, ora României 14:00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls/
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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN
CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE
ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ DIN
BIOMASĂ/BIOGAZ ŞI ENERGIE
GEOTERMALĂ (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE,
AP 6, O.S. 6.1)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

26

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

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de
producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate.
Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili
consumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural).
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Unități administrativ teritoriale
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară
Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ DIN BIOMASĂ/BIOGAZ ŞI ENERGIE
GEOTERMALĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 6, O.S. 6.1)
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
• Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului
• Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului
proiectului;
• Organizarea de şantier
• Lucrări de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional
• Pregătirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de atribuire, obținere avize, autorizații, acord de mediu, etc.);
management de proiect; audit proiect; acțiuni de promovare proiect - numai pentru proiectele care nu intră sub incidența ajutorului de stat.
•
•
•
•

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

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Maxim 15.000.000 euro, iar valoare cofinanțării (contribuției beneficiarului) 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
Termen limită prelungit până la data de: 1 iulie 2019

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE
LA NIVELUL CONSUMATORILOR
INDUSTRIALI (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE,
AP 6, O.S. 6.2)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP
6, O.S. 6.2)
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Capacitate întărită a producătorilor industriali de a identifica și implementa măsuri de eficiență energetică prin introducerea de sisteme de
monitorizare, în vederea înregistrării de economii în consumul de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăților
sprijinite.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societățile cu personalizate juridică din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori
de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate sisteme de monitorizare, în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de
reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de
creştere a eficienţei energetice.
Sucursalele, agențiile, reprezentanțele societăților sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică nu sunt eligibile.
Regiunea de implementare:
• Regiuni eligibile: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru.
• Regiuni neeligibile: Bucuresti-Ilfov.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP
6, O.S. 6.2)
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industrial respective instalaţii/
echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de
peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi
cuantificarea potenţialului de reducere a consumului de energie si pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce
pot fi aplicate ulterior de catre solicitant;
• Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor, autorizatiilor etc);
- Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control
pentru date de proces industrial;
- RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;
- Sistem de comunicare date;
- Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele);
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni.
- Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).
• Managementul proiectului, auditul proiectului;
• Informare si publicitate.

• Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 6, O.S. 6.2)

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoare cumulată totală a proiectelor depuse, la care se va închide apelul: 11.826.296 euro
Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia - mică, mijlocie sau mare)
nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare, reprezentând
100% din costurile eligibile.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE

Termen limită prelungit până la data de: 1 iulie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN
COGENERARE DE ÎNALTĂ
EFICIENŢĂ (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 6, O.S. 6.4)
FINANȚATOR

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

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Promovarea de acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței energetice prin instalarea de noi capacități / modernizarea
capacităților de cogenerare de înaltă eficiență.

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societățile comerciale din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie
termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an
Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an si care poate dovedi un necesar
util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an pentru investițiile privind producția de energie prin
cogenerare de înaltă eficiență, si care poate fi:
•administratorul parcului
•distribuitorul de energie al parcului industrial
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
•Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență (maximum 8 MWe) pe
gaz natural şi biomasă;

•Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite din
procese industrial;
•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.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Maxim 15.000.000 euro, iar intensitatea sprijinului oferit prin intermediul măsurii 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
Termen limită prelungit până la data de: 1 iulie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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PROGRAMUL UE PENTRU
COMPETITIVITATEA
ÎNTREPRINDERILOR ȘI IMMURILOR – COSME 2014-2020,
APEL: CALL ID: COS-CLUSTER2018-03-02
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL UE PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI IMM-URILOR – COSME 2014-2020, APEL: CALL ID: COS-CLUSTER-2018-03-02

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.
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii:
• facilitarea accesului la finanțare;
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe;
• crearea unui mediu favorabil competitivității;
• promovarea culturii antreprenoriale.
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște
rolul central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE.
SOLICITANȚI ELIGIBILI Intreprinderi mici si mijlocii / Clustere / Autoritati publice
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.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL UE PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI IMM-URILOR – COSME 2014-2020, APEL: CALL ID: COS-CLUSTER-2018-03-02

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta:
• Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar

• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
• Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE
• Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri

• Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la
nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din Europa.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/cosme#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLO
SED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL UE PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI IMM-URILOR – COSME 2014-2020, APEL: CALL ID: COS-CLUSTER-2018-03-02

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”).
SUMELE ALOCATE
• Bugetul alocat pentru acest tip de program cu multiple apeluri de proiecte este de 2.3 miliarde de euro.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL UE PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI IMM-URILOR – COSME 2014-2020, APEL: CALL ID: COS-CLUSTER-2018-03-02

APEL SPECIFIC - COSME - CALL ID:COS-CLUSTER-2018-03-02
OBIECTIVUL APELULUI
Obiectivul specific este de a spori colaborarea, crearea de retele si invatarea pentru clustere si membrii acestora in vederea profesionalizarii serviciilor specializate si
personalizate de sprijinire a afacerilor furnizate sau canalizate catre IMM-uri.
SOLICITANTI Clustere & Asociații pentru firme
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• activitati de formare in domeniul digitalizarii si al economiei creative, precum si pentru utilizarea resurselor/decarbonizare si economia circulara;
• coaching si indrumare menite sa dezvolte capacitatile de gestionare si regrupare strategice si/sau realizarea de activitati bine definite;
• consultarea strategica si colaborarea cu autoritatile regionale;
• analiza potentialului de inovare si de crestere al clusterului;
• analiza lantului valoric;
• analize intersectoriale si de tendinte privind digitalizarea, economia creativa, precum si eficienta resurselor/decarbonizarea si economia circulara;
• elaborarea sau actualizarea unei strategii pe termen mediu (orizont de 3-5 ani) pentru parteneriat, tinand seama de rolurile specific fiecarui grup de parteneriat.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL UE PENTRU COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR ȘI IMM-URILOR – COSME 2014-2020, APEL: CALL ID: COS-CLUSTER-2018-03-02

APEL SPECIFIC - COSME - CALL ID:COS-CLUSTER-2018-03-02
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 4 APRILIE 2019
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 360.000 euro
Cofinanțare de 25% a solicitantului

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-cluster-2018-0302;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;call
Code=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL
DUNĂREA - AL TREILEA APEL DE
PROPUNERI DE PROIECTE
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul Transnațional Dunărea finanţează proiecte care urmăresc îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, implementate de un
parteneriat transnațional extins.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Pot primi finanțare proiectele depuse de autoritățile locale, regionale sau naționale, organismele de drept public, Grupările Europene de Cooperare
Teritorială (GECT), organizațiile internaționale și organismele private, inclusiv IMM-uri.
• 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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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Structura Programului Cadru Orizont 2020:
Poziția de lider în sectorul industrial
• Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)
• Nanotehnologii și materiale avansate
• Spațiu
• Accesul la finanțarea de risc
• Inovarea în IMM-uri
• Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale
• Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
• Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
• Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate
• Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime
• Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive
• Securitate alimentară, agricultura durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie
• Societăți sigure - protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi
Alte activități - Răspândirea excelenței și lărgirea participării - Știința cu și pentru societate
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat al programului pentru intervalul 2014-2020 este de 222 milioane de euro.
Bugetul proiectului: variabil. Finanțare primită este de: maxim 85%
Durata proiectului: variabilă.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte pentru Programul Transnațional Dunărea este deschis până pe 8 martie 2019, orele 14 (CET).
Apelul are un buget de 60 milioane de euro si se va desfășura în doi pași:
➢ primul constând în depunerea Expresiei de Interes,
➢ al doilea în depunerea aplicației complete (pentru propunerile care au fost selectate în primul pas).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498;
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-documents
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POR 2014-2020, AP 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA
COMPETITIVITĂȚII INTREPRINDERILOR
MICI ȘI MIJLOCII, PI 2.2 – SPRIJINIREA
CREĂRII ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR
AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI
DEZVOLTAREA SERVICIILOR (ÎN CURÂND)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
POR 2014-2020, AP 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII INTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, PI 2.2 – SPRIJINIREA CREĂRII ȘI EXTINDEREA
CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională
pentru Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională. Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni:
• Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
• Dotarea cu active corporale, necorporale.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Solicitantii eligibili (societatile sau societatile cooperative) in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr.
31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea
cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in categoria: microintreprinderilor, intreprinderilor mici
si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.
• Se solicita o vechime de minim 1 an (firme infiintate cel mai tarziu la 03.01.2018).
➢ Regiunile eligibile: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.
➢ NU sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov si ITI Delta Dunarii.

31

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
POR 2014-2020, AP 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII INTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, PI 2.2 – SPRIJINIREA CREĂRII ȘI EXTINDEREA
CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, o investitie initiala in active corporale finantabile prin
ajutor de stat regional (construire/extindere/dotare cu active corporale). Este optionala includerea in proiect a activelor necorporale.
In cadrul acestui apel de proiecte, finantarea nerambursabila se acorda sub forma de ajutor de stat regional pentru investitii.
In aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investitii reprezinta ajutorul regional acordat pentru o investitie initiala.
Investitie initiala, in sensul normelor ce reglementeaza ajutorul de stat regional si al prezentului ghid, inseamna o investitie in active corporale si
necorporale legata de:
• crearea unei unitati noi: Se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii
vizate prin proiect.
• extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu, fara schimbarea fundamentala a
procesului de productie. Extinderea capacitatii de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie
deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei.
• diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate. Diversificarea
productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
POR 2014-2020, AP 2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII INTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, PI 2.2 – SPRIJINIREA CREĂRII ȘI EXTINDEREA
CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 1 000 000 Euro și 5 000 000 Euro.
Rata finantarii nerambursabile:
Intreprinderi mijlocii: 60% (din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru) si 45% (din regiunea Vest), din
valoarea eligibila;
Intreprinderi mici si microintreprinderi: 70% (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru) si 55% (regiunea Vest), din
valoarea eligibila.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Deschis depunerii: URMEAZĂ A FI DESCHIS ÎN PERIOADA URMĂTOARE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Se pot furniza la cerere de către reprezentanții indicați în ultimul slide al acestei prezentări.
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SCHEMA DE AJUTOR DE STAT AVÂND
CA OBIECTIV STIMULAREA
INVESTIŢIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN
ECONOMIE, INSTITUITĂ PRIN H.G. NR.
807/2014 (ÎN CURÂND)
FINANȚATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT AVÂND CA OBIECTIV STIMULAREA INVESTIŢIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE, INSTITUITĂ PRIN H.G. NR.
807/2014

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale* în active fixe de înaltă tehnologie pentru
realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.
* Investiţia iniţială - investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea
capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare
fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente.

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate (nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi
înainte de data înregistrării cererii) sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate
conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Valoarea totală a investiției = valoarea planului de investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea
cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT AVÂND CA OBIECTIV STIMULAREA INVESTIŢIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE, INSTITUITĂ PRIN H.G. NR. 807/2014

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu
modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1
la Ghidul solicitantului.
Planul de investiții va fi inclus în Planul de afaceri și va fi structurat pe 3 mari categorii de active:
-construcții
-mașini,utilaje,echipamente,linii tehnologice
-active necorporale.
➢ Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximati 1 milion euro,
conform HG 880/ 2018.
➢ Proiectele de investiții a căror valoare totală se situează sub valoarea de 13,5 milioane lei (valoare echivalentă de aproximativ 3
milioane euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro)) nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT AVÂND CA OBIECTIV STIMULAREA INVESTIŢIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE, INSTITUITĂ PRIN H.G. NR. 807/2014

SUMELE ALOCATE
Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin
legile bugetare anuale.
VALOAREA GRANTULUI
Maxim 6,75 milioane lei
Intensitatea/nivelul maxim al ajutorului de stat acordat în baza schemei de ajutor de stat:
Municipiul București: o intensitate a sprijinului oferit de 10% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 7,5 milioane euro).
Regiunea Vest și Regiunea Ilfov: o intensitate a sprijinului oferit de 35% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 26,25 milioane euro)
Restul teritoriului national: o intensitate a sprijinului oferit de 50% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 37,5 milioane euro).
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunerea cererilor de acord pentru finanțare se realizează continuu în limita bugetului alocat schemei pentru anul în curs.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Se pot furniza la cerere de către reprezentanții indicați în ultimul slide al acestei prezentări.
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
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MECANISMUL FINANCIAR AL
SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN
(SEE) 2014-2020, RO-CULTURA,
SUSȚINEREA EXPOZIȚIILOR INOVATIVE
CU BUNURI CULTURALE MOBILE
RESTAURATE
FINANȚATOR

NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2020, RO-CULTURA, SUSȚINEREA EXPOZIȚIILOR INOVATIVE CU BUNURI
CULTURALE MOBILE RESTAURATE
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul RO-CULTURA vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și
managementul patrimoniului cultural.
Prezentul apel se adresează proiectelor care contribuie la - îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural, prin susținerea
expozițiilor inovative cu obiecte restaurate, respectiv la - susținerea cooperării culturale internaționale în domeniul patrimoniului
cultural.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) care deține calitatea de
proprietar sau deține un alt drept real asupra bunurilor culturale mobile care urmează a fi restaurate, clasate și expuse în cadrul proiectului
• A. Parteneri de proiect din România:
• Organizație nonguvernamentală; societate comercială; societate cooperativă; instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă
filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); instituție de cercetare; instituție de învățământ.
• B. Parteneri de proiect din statele donatoare:
• orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații nonguvernamentale.
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2020, RO-CULTURA, SUSȚINEREA EXPOZIȚIILOR INOVATIVE CU BUNURI
CULTURALE MOBILE RESTAURATE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Activități de cercetare a bunurilor culturale conservate/ restaurate, inclusiv expertizarea și analizele de laborator;
• Elaborarea și depunerea spre avizare a documentației de clasare a bunurilor culturale;
• Activități de conservare, restaurare, protejare și punere în valoare a bunurilor culturale;
• Activități de formare/ dezvoltare profesională a membrilor echipei de proiect, prin activități de instruire formală și non-formală, observare
directă la locul de muncă (job shadowing, mentorship etc.), vizite de studiu etc.;
• Amenajarea (inclusiv lucrări de amenajare/reamenajare fără autorizație de construire) de expoziții inovative, de bază sau temporare, a
bunurilor culturale conservate/ restaurate, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
• Organizarea de programe culturale în legătură cu bunurile culturale conservate/ restaurate;
• Realizarea de prezentări specifice în cadrul unor evenimente științifice de specialitate (sesiuni de comunicări, colocvii etc.);
• Valorificarea științifică a bunurilor culturale conservate/ restaurate, de exemplu, prin publicarea de lucrări științifice (articole, studii, cercetări
etc.);
• Activități de dezvoltare a publicului și creșterea numărului de participanți la activitățile culturale.
• Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării
proiectului în condiţii optime, respectând obiectivele și rezultatele Programului.
Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 24 de luni.
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2020, RO-CULTURA, SUSȚINEREA EXPOZIȚIILOR INOVATIVE CU BUNURI
CULTURALE MOBILE RESTAURATE

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 50.000 Euro și 130.000 Euro, reprezentând 100% din
totalul costurilor eligibile.
Bugetul prezentului apel de proiecte este de 1.285.000 Euro.
Cel puțin 30% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate va fi acordată proiectelor
implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din Statele Donatoare.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Deschis depunerii: 4 februarie 2019
Termen limită de depunere până la data de: 3 mai 2019, ora 23.59
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-2
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prezentul apel:
➢ Protejează si promovează diversitatea culturala si lingvistica Europeană si stimulează bogăția culturala a Europei.
➢ Sprijină adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare.
➢ Oferă deschidere către noi oportunități, piețe si categorii de public internaționale.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Operatorii culturali din țările eligibile
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de traduceri literare; platformele europene dedicate
mobilității si promovării creatorilor; rețelele europene care contribuie la profesionalizarea si întărirea capacitații sectoarelor culturale si creative
de a lucra la nivel transnațional; premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura, arhitectura si muzica, Capitalele europene ale culturii si
Marca patrimoniului european.
• Subprogramul Media oferă sprijin pentru formare, pentru elaborarea de concepte si proiecte de jocuri video, pentru includerea in programele
de televiziune a operelor audiovizuale europene, pentru distribuția de filme europene non-naționale, pentru acces la piețe, pentru acces la
piețe, pentru festivaluri de film, pentru distribuția transnaționala a filmelor europene, pentru distribuția de filme europene non-naționale, pentru
fonduri de coproducție internaționale, pentru organizarea in rețea a cinematografelor care proiectează filme europene, pentru dezvoltarea
publicului, pentru elaborarea proiectelor individuale si pentru finanțarea pachetelor de proiecte.
• Componenta transectoriala este dedicata garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale si creative si cooperării in domeniul
politicilor culturale.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020

VALOAREA GRANTULUI variabil
Contribuția beneficiarului este variabilă
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: variabil în funcție de apel.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.europacreativa.eu/
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA, SPRIJINIREA EDUCAȚIEI CINEMATOGRAFICE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prezentul apel se adresează proiectelor care contribuie la:
Promovarea educației cinematografice și îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene,
inclusiv în ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul publicului tânăr.
Facilitarea circulației filmelor europene pe plan mondial și a filmelor internaționale în Uniune pe toate platformele de distribuție prin intermediul
proiectelor de cooperare internațională în sectorul audiovizual
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Consorțiu (coordonator de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități juridice europene (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații,
organizații de caritate, fundații, primării/consilii orășenești etc.) cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținute direct
sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA, SPRIJINIREA EDUCAȚIEI CINEMATOGRAFICE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Crearea unui catalog selecționat de filme europene și materiale pedagogice aferente care să fie puse la dispoziția tinerilor cu vârste
cuprinse între 11 și 18 ani care frecventează școli primare, gimnaziale și liceale din țările participante la subprogramul MEDIA.
• Activitățile vor viza: obținerea drepturilor educaționale ale filmelor, pregătirea pachetelor de dublare sau subtitrare, materialele pedagogice
și activitățile de diseminare și promovare către școlile vizate și către publicul larg.
VALOAREA GRANTULUI variabil
Contribuția beneficiarului este de minim 20%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 7 martie 2019, ora 13.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/support-forfilmeducation-2019_en
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA, SPRIJIN PENTRU FESTIVALURILE DE FILM

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prezentul apel se adresează proiectelor care contribuie la:
• Promovarea diversităţii de producții audiovizuale europene
• Îmbunătățirea cunoștințelor publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea interesului față de acestea

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își
au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți
ai acestor țări
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PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA, SPRIJIN PENTRU FESTIVALURILE DE FILM

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Organizarea de festivaluri audiovizuale în țările participante la subprogramul MEDIA
Prin festival audiovizual se înțelege un eveniment:
• Care propune un program de filme eligibile (filme artistice, documentare sau de animație) proiectate pentru un număr mare de spectatori,
incluzând atât publicul larg, cât și profesioniști din domeniul audiovizualului acreditați internațional, dar și presa;
• Care se derulează într-o anumită perioadă de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
• Care este supus unui regulament/unei proceduri de selecție clare.
VALOAREA GRANTULUI
Minim 19.000 euro - Maxim 75.000 euro
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 7 mai 2019, ora 13.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/supportfestivals-2019-call-eacea-322018_en
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA, SPRIJIN PENTRU REALIZAREA DE CONȚINUT AUDIOVIZUAL ÎN PROIECTE
INDIVIDUALE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prezentul apel se adresează proiectelor care contribuie la:
• Realizarea de opere audiovizuale europene, în special cinematografice și de televiziune, cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de
animație și cele pentru copii, precum și de opere interactive, cum ar fi jocurile video și creațiile multimedia cu un potențial mai mare de
circulație transfrontalieră.
• Acordarea de sprijin societăților europene de producție audiovizuală, în special celor independente, în vederea facilitării coproducțiilor
europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societăți europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor menționate mai sus, în special societăți de producție independente legal
constituite cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent. De asemenea, solicitantul trebuie să
dețină majoritatea drepturilor legate de proiect.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA, SPRIJIN PENTRU REALIZAREA DE CONȚINUT AUDIOVIZUAL ÎN PROIECTE
INDIVIDUALE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Sunt eligibile activitățile de realizare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale:
• lungmetraje, filme de animație și documentare artistice cu durata de minimum 60 de minute, destinate în principal lansării în cinematografe;
• proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, de animație (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24
de minute și documentare creative (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării televizate;
• proiecte de ficțiune care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 90 de minute în total, filme de animație care durează sau oferă
utilizatorului o experiență de minimum 24 de minute în total și documentare creative care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum
50 de minute în total, destinate în principal exploatării pe platforme digitale.
Condițiile privind experiența minimă oferită utilizatorului nu se aplică în cazul formatelor neliniare (de exemplu, realitatea virtuală). Platformele
digitale se adresează următoarelor tipuri de proiecte: filme de animație, documentare creative și proiecte de ficțiune concepute pentru dispozitive cu
ecrane multiple, proiecte interactive, seriale web liniare și neliniare, precum și proiecte narative de realitate virtuală.
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PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA, SPRIJIN PENTRU REALIZAREA DE CONȚINUT AUDIOVIZUAL ÎN PROIECTE
INDIVIDUALE

VALOAREA GRANTULUI
Maxim 60.000 euro în cazul creațiilor de animație;
Maxim 25.000 euro în cazul documentarelor creative;
Maxim 50.000 euro în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la cel puțin 1,5 milioane euro;
Maxim 30.000 euro în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la mai puțin de 1,5 milioane euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 24 aprilie 2019, ora 13.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2019_en
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA, SPRIJIN PENTRU INCLUDEREA ÎN PROGRAMELE DE TELEVIZIUNE A
OPERELORAUDIOVIZUALE EUROPENE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Acordarea de sprijin societăților europene de producție audiovizuală, în special societăților independente de producție, în vederea facilitării
coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Filmele dramă (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 90 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în
servicii liniare, cât și neliniare. Sunt eligibile continuări ale filmelor seriale dramă sau sezoanele al doilea și al treilea ale unui film serial dramă
existent. Nu sunt eligibile sezoanele al patrulea și următoarele ale unui film dramă existent;
• Filmele de animație (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 24 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât
în serviciile liniare, cât și neliniare. Nu sunt eligibile continuări ale filmelor seriale de animație sau sezoanele al doilea, al treilea și următoarele ale
unui film serial de animație existent;

38

UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA, SPRIJIN PENTRU INCLUDEREA ÎN PROGRAMELE DE TELEVIZIUNE A
OPERELORAUDIOVIZUALE EUROPENE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Filmele documentare creative (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 50 de minute, destinate în primul rând difuzării la
televiziune, atât în serviciile liniare, cât și neliniare. Nu sunt eligibile continuări ale filmelor documentare sau sezoanele al doilea, al treilea și
următoarele ale unui film documentar existent.
VALOAREA GRANTULUI
Pentru filmele de ficțiune și de animație: Maxim 500.000 euro
Pentru documentarele creative: Maxim 300.000 euro
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 28 mai 2019, ora 13.00

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/supporttelevisionprogramming-2019-calleacea-252018_en
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

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

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

• Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor
din vecinătate, din emigraţie şi din diaspora de mobilitate, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara
graniţelor ţării.
• Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"- păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor
comunităţilor româneşti, prin sprijinirea massmediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare.

• Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele
româneşti în străinătate.
• Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.

• Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene - (program valabil numai pentru prima sesiune de finanțarea a anului 2019) – promovarea la
nivel european a imaginii României și a expertizei românești la nivel de competențe specifice, creșterea vizibilității Președinției României,
sprijinirea și promovarea valorilor comune europene la nivelul organizațiilor reprezentative ale românilor din afara granițelor țării în scopul
respectării drepturilor românilor de pretutindeni și diseminării informațiilor privind oportunitățile disponibile în țările membre pentru toți cetățenii
europeni.
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Contribuția beneficiarului este de minim 5%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent.
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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UNIUNEA EUROPEANĂ
POD PARTNERSHIP OPPORTUNITIES DATABASE – ENTERPRISE EUROPE NETWORK

OBIECTIVUL MOTORULUI DE CĂUTARE
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de organizatie membra Enterprise Europe Network, ofera companiilor (...) un
serviciu de identificare a oportunitatilor de afaceri, mai bun, mai simplu si la indemnă:
➢ Platforma on-line, oferă posibilitatea să identificati, in mod individual, noi parteneri pentru dezvoltarea propriei activitati si sa generati expresii
de interes specifice.
➢ Platforma ofera acces nelimitat la bazele de date ale Comisiei Europene, continand sute de cereri si oferte de cooperare in afaceri, transfer
tehnologic si propuneri de proiecte in domeniul cercetarii, inovarii si dezvoltarii.
➢ Platforma poate fi accesată la această adresă:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?orgaId=RO00023
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GUVERNUL ROMÂNIEI
POD PARTNERSHIP OPPORTUNITIES DATABASE – ENTERPRISE EUROPE NETWORK

CAT DE SIMPLU FUNCTIONEAZA?
➢ Accesati platforma (click pe link-ul de mai sus)
➢ Selectati tipul de oportunitate:
o Business Offer (Oferta de cooperare in afaceri)

o Business Request (Cerere de cooperare in afaceri)
o Research & Development Request (Cautare de parteneri in domeniul cercetarii si dezvoltarii)
o Technology Offer (Oferta de tehnologie)
o Technology Request (Cerere de tehnologie)
➢ Selectati tara in care cautati oportunitati (in casuta: Profile country of origin)
➢ Selectati tara dumneavoastra de origine (in casuta: Client reqwested)
➢ Introduceti o cheie de cautare pentru domeniul de activitate in care cautati oportunitati (Exemplu: ICT, wood, metal, food, energy,
etc.)
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GUVERNUL ROMÂNIEI
POD PARTNERSHIP OPPORTUNITIES DATABASE – ENTERPRISE EUROPE NETWORK

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
❖ Pentru mai multe informatii va invitam sa contactati expertii ADR Centru.
❖ In cazul in care sunteti interesat de una sau mai multe dintre oportunitatile vizualizate ne puteti contacta la coordonatele:
❖ Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Centru – Persoana de contact Emil Toma, Email:emil.toma@adrcentru.ro, Tel. 0258.818.616 Int.
465. sau puteti continua cu completarea unei expresii de interes care va ajunge automat la cel mai apropiat partener EEN.
❖ Partenerul EEN va face demersurile necesare pentru contactarea companiei de care sunteti interesat si veti fi pusi in legatura in cel
mai scurt timp posibil.
Va invitam, sa profitati de acest nou instrument pentru dezvoltarea afacerii si companiei dvs.

Platforma poate fi accesată la această adresă:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?orgaId=RO00023
http://www.adrcentru.ro/Document_Files/Anexa2_xw58id.pdf
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GOOGLE CLOUD ŞI SAP LANSEAZĂ "CIRCULAR ECONOMY 2030"
CONCURSURI, OPORTUNITĂȚI, COMPETIȚII

Premii totale de 200.000 dolari pentru antreprenorii sociali şi IT. Cine se poate înscrie în competiţie?
Google Cloud şi SAP lansează "Circular Economy 2030", o competiție globală dedicată antreprenorilor sociali care sunt invitați să-și prezinte
ideile pentru soluții software bazate pe machine learning și analytics până pe 17 martie 2019. Ce finanţări pot primi proiectele şi ce criterii trebuie
să îndeplinească?
Detalii aici
https://www.startupcafe.ro/finantari/google-cloud-sap-competitie-it-antreprenori-sociali-finantari.htm

41

SAMSUNG - COMPETIȚIA CHANGENEERS
CONCURSURI, OPORTUNITĂȚI, COMPETIȚII

Oportunitate pentru IT-iști români: 10.000 Euro, premiu de la Samsung, într-o competiție, la București
Dezvoltatorii români de soluții IT vor putea obține un premiu de 10.000 de euro, la o competiție românească susținută de Samsung, pentru care
s-a anunțat data înscrierii online.
Startup-urile și antreprenorii IT se pot înscrie până pe 8 martie 2019 la ediția din acest an a competiției Changeneers, organizată de Impact Hub
Bucharest și Samsung România.
Competiția se adresează startup-urilor sau antreprenorilor care au un prototip la data finalei, 18 aprilie 2019, și care propun soluții mobile
inovatoare la provocări cu care ne confruntăm astăzi.
Detalii aici

https://www.startupcafe.ro/finantari/samsung-competitie-itisti-premiu.htm
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AGENȚIA GNSS EUROPEAN (GSA)
CONCURSURI, OPORTUNITĂȚI, COMPETIȚII

Premiu de 100.000 euro pentru IT-iști, într-o competiție de aplicații care folosesc sistemul european de navigație prin satelit
Agenția GNSS European (GSA), care sprijină obiectivul UE de a maximiza rentabilitatea investițiilor în sistemele globale de navigație prin satelit,
organizează o competiție pentru programatori. Instituția provoacă IT-iștii să proiecteze, dezvolte, testeze și lanseze o aplicație pentru telefon care
să se folosească de sistemul de navigație prin satelit Galileo. Câștigătorul va primi un premiu de până la 100.000 de euro.
Programatorii vor trebui să finalizeze dezvoltarea unei aplicații pentru smartphone-uri dotate cu sistemul de operare Android sau iOS.
Cei interesați se pot înscrie până pe data de 28 martie 2019. Detalii aici
https://www.startupcafe.ro/finantari/premiu-euro-it-competitie-aplicatii-sistem-european-navigatie-satelit.htm
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PROIECTUL LIAISON FINANȚAT DIN PROGRAMUL DE CERCETARE ORIZONT 2020 AL UNIUNII EUROPENE
CONCURSURI, OPORTUNITĂȚI, COMPETIȚII

Se caută Ambasadori ai Inovării Rurale în Uniunea Europeană!
Fermierii, silvicultorii și inițiativele în domeniul agro-alimentar care au o poveste ce merită spusă și altora sunt așteptate să se înscrie în cadrul
concursului EURIC – Ambasador al Inovării Rurale în Uniunea Europeană!
Prin proiectul LIAISON finanțat din programul de cercetare Orizont 2020 al Uniunii Europene, se lansează un concurs cu scopul de a găsi și
recompensa cele mai bune exemple de parteneriat în domeniul agriculturii, silviculturii și cel agro-alimentar. Sunt căutate inițiative recente,
inovative, inspiraționale și deosebite, în sectoare precum agricultura, silvicultura și lanțurile de aprovizionare, în special proiectele în colaborare,
care includ și parteneri cu cunoștințe științifice și practice.
Cei interesați se pot înscrie până pe data de 15 martie 2019. Detalii aici
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21614/se-cauta-ambasadori-ai-inovarii-rurale-in-uniunea-europeana

41

„EUROPE, LET'S COOPERATE!” – FORUM DE COOPERARE INTERREGIONALĂ
CONCURSURI, OPORTUNITĂȚI, COMPETIȚII

„Europe, let's cooperate!” – Forum de cooperare interregională
Forumul de cooperare interregională „Europe, let's cooperate!” va avea loc pe 10 aprilie 2019, la Bruxelles.
Cele patru teme abordate de Interreg Europe vor fi: cercetarea și inovarea, competitivitatea IMM-urilor, economia cu emisii reduse de carbon,
mediul și eficiența resurselor.
Cine poate participa?
Acest eveniment se adresează oricărei persoane care este implicată în realizarea de politici sau practician interesat de colaborarea cu alte
regiuni din Europa, precum și celor care doresc să afle mai multe despre proiectele de cooperare interregională, activitățile acestora și impactul
cooperării.
Cei interesați pot gasi detalii aici
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/21652/europe-let-s-cooperate-forum-de-cooperare-interregionala

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

Andreea Paul – Președinte INACO și conf. univ. dr. la Facultatea de Relații Economice Internaționale – ASE, București: andreea.paul@inaco.ro
Rădulescu Ramona - Expert accesare fonduri europene și guvernamentale: 0737.379.796 / proiecte.ramona@gmail.com
Sahlean Oana - Expert Planificare Strategică: 0734.232.161 / proiecte.sahlean@gmail.com

