GHIDUL DE FINANȚARE PENTRU
DEZVOLTAREA ȘI
INTERNAȚIONALIZAREA
COMPANIILOR ROMÂNEȘTI
Ediţia a VII-a - 5 Septembrie 2019

Coordonator: Think-tank-ul INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate

CUPRINS

DOMENIUL EXTINDERE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTARE SERVICII
1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2.1, PI 2.1, Apel 2.1A - Apel de proiecte pentru Microintreprinderi
2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2, PI 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea
serviciilor
3. PROGRAMUL C-VOUCHER – Circularize Value Chains (Program al COMISIEI EUROPENE pentru economia circulară)
DOMENIUL INOVARE SI CDI
4. Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și
inovare”
5. Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană și internațională”
6. Schema de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare- dezvoltare”
7. PROGRAMUL OPERAȚIONAL Competitivitate 2014-2020, AP 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clusterele de inovare, OS 1.1, Creșterea
capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate
8. Programul Orizont 2020 (HORIZON 2020)
9. Programul Orizont 2020 (HORIZON 2020) - Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 1
10. Programul Orizont 2020 (HORIZON 2020) - Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 2
11. Programul Orizont 2020 (HORIZON 2020) – FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

STIMULAREA MEDIULUI DE AFACERI
12. Programele naționale multianuale de finanţare ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
13. Programul de promovare al exportului - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
DOMENIUL DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE
14. PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 3, OS 3.8, România profesională – Întreprinderi competitive
15. PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS 6.13 - Stagii de practică pentru studenţi
16. PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS 6.4 ȘI 6.6, Măsuri de educație de tip a doua șansă
17. Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „GROWTH - Investim în copii, investim în viitor”
DOMENIUL AGRICOL, POMICOL, VITIVINICOL
18. 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“
19. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL 2019-2023
20. MĂSURA DE PROMOVARE A VINURILOR, eligibilă pentru finanțare în PROGRAMUL NAŢIONAL DE SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN SECTORUL VITIVINICOL
2019-2023
DOMENIUL GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE
21. GRANTURI ACORDATE IMM-URILOR DE CĂTRE GUVERNELE NORVEGIEI, ISLANDEI ȘI STATULUI LIECHTENSTEIN
22. Granturile SEE 2014 - 2021, Apel de proiecte – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice
23. MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020, proiecte pentru mobilități

DOMENIUL TEHNOLOGIC
24. Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală (PO INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.1)
25. REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PO INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.2)
26. Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (PO INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.3)
27. Sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă (PO INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)
28. Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în Economie, INSTITUITĂ PRIN H.G. NR. 807/2014
DOMENIUL CULTURĂ ȘI MEDIA
29. MECANISMUL FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021, PROGRAMUL RO-CULTURA
30. FONDURI DIRECT DE LA CE PENTRU A SUSȚINE: libertatea presei și jurnalismul de investigație
31. Platforme pentru conținut cultural inovativ
32. Acțiunea pregătitoare "Cinematografele ca hub-uri Inovative pentru comunitățile locale”
33. ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL – CONCURS PROIECTE CULTURALE, SESIUNEA I / 2020
34. ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL – Concurs Programe culturale 2020-2021
35. PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020
ALTE TIPURI DE FINANȚĂRI
36. Programele de finanţare ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
37. Pod partnership opportunities database – Enterprise Europe Network
38. Platformă de finanțare pentru startup-uri din România prin crowdfunding – Startarium Crowdfunding Makeathon
39. Fond de investiţii dedicat exclusiv femeilor antreprenor - Elite Business Women Investment Fund
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
REGIONAL 2014-2020, AP 2.1, PI 2.1,
APEL 2.1A - APEL DE PROIECTE
PENTRU MICROINTREPRINDERI

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2.1, PI 2.1, APEL 2.1A - MICROÎNTREPRINDERI

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Natională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare
Regională.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microintreprinderilor, au desfașurat activitate pe o perioadă corespunzătoare
cel puțin unui an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
Domeniul de activitate în care se desfășoară investiția se încadrează în domeniile de activitate eligibile, așa cum sunt enumerate în anexa la Ghidul
specific.
Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care este depusă cererea de finanțare, exclusiv în
mediul urban în județele menționate mai jos din cele 5 regiuni de dezvoltare ale țării:
Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui)
Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea)
Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea)
Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara)
Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2.1, PI 2.1, APEL 2.1A - MICROÎNTREPRINDERI

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Firmele solicitante trebuie să mai îndeplinească o serie de condiții, printre care:
Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor: au cel mult 9 salariați şi realizează o cifră
de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei.
Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând
în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii
de finanțare. O firmă care depune cererea de finanţare în cursul anului 2019, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi
lucrătoare din anul 2018) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018.
Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
Sau
Solicitantul are cel puțin 1 salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

1

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2.1, PI 2.1, APEL 2.1A - MICROÎNTREPRINDERI

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilităților generale
aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
• achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
• achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse
regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a
proiectului;
• investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
• investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2.1, PI 2.1, APEL 2.1A - MICROÎNTREPRINDERI

SPRIJINUL NERAMBURSABIL ·
Bugetul total disponibil pentru acest apel de proiecte va fi de 77,4 milioane de euro, în 5 regiuni de dezvoltare ale țării, anterior menționate.
Valoarea eligibilă a fiecărui proiect este cuprinsă între 25.000 de euro și 200.000 de euro. La o finanțare maximă de 200.000 de euro pe proiect,
bugetul va ajunge pentru circa 380 de firme.
Fiecare aplicant va putea obține din fonduri publice maximum 90% din cheltuielile eligibile. Aceasta înseamnă că fiecare microîntreprindere
beneficiară trebuie să contribuie din surse proprii cu cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului, plus cheltuielile neeligibile.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Microîntreprinderile eligibile pot depune proiecte și cereri de finanțare în sistemul electronic MySMIS 2014, în perioada 08.07.2019 ora 12:00 08.11.2019 ora 12:00. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://regio-adrcentru.ro/2-1-promovarea-spiritului-antreprenorial/
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
REGIONAL 2014-2020, AP 2, PI 2.2 SPRIJINIREA CREĂRII ȘI
EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR
AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI
DEZVOLTAREA SERVICIILOR

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2, 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 (pentru domenii de afaceri diverse, de la producție de programe IT și jocuri video până la textile și alimentație).
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Microintreprinderi (1-9 angajați) și întreprinderi mici și/sau mijlocii românești (cu 10-249 de angajați).
La acest moment există 2 variante de lucru pentru anul 2019, pentru lansarea unui nou apel de proiecte POR 2.2 – IMM
Varianta 1: Septembrie – lansare în 10 județe, cu un total de 66 de milioane de euro
Regiunea Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui). Bugetul total disponibil aici este de 30 de milioane de euro.
Regiunea Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara). Bugetul total disponibil aici este de 36 de milioane de euro.
Varianta 2 – lansare pe 7 regiuni (cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov care nu sunt eligibile), cu bani realocați de la alte programe, se vor
repartiza bugete pe fiecare regiune în urma unei formule de calcul, însă regiunile Vest și Nord-Est (cele 10 județe) își vor păstra și bugetul de 66 de
milioane de euro pe care îi au deja, banii cuveniți, necheltuiți.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2, PI 2.2 - SPRIJINIREA CREĂRII ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR
AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
• Dotarea cu active corporale, necorporale
SPRIJINUL NERAMBURSABIL ·
În forma lansată în consultare, de anul trecut, propunerea de Ghid al solicitantului POR 2.2 - IMM prevede ca firmele să fie obligate să facă proiecte
de minimum 1 milionde euro și maximum 5 milioane de euro. La aceste limite, din banii disponibili acum în cele 10 județe din regiunile Vest și
Nord-Est s-ar putea finanța între 13 și 66 de proiecte, în total.
În funcție de dimensiunea firmei și de regiunea de dezvoltare în care se face investiția, solicitantul va trebui să contribuie și el cu un anumit
procentaj din valoarea eligibilă a proiectului, fără TVA. De exemplu, o microîntreprindere sau o firmă mică trebuie să vină cu cel puțin 45%,
cofinanțare proprie, în Regiunea Vest. O firmă mijlocie are nevoie de 55% aport propriu în regiunea Vest.
Mulți antreprenori s-au plâns de acest prag minim atât de înalt, mai ales că în apelul de proiecte lansat în 2016 pe POR 2.2-IMM pragul minim a
fost de 200.000 de euro, iar plafonul maxim de 1 milion de euro pe proiect.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2, PI 2.2 - SPRIJINIREA CREĂRII ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR
AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR

DEAD-LINE PENTRU APLICARE
APEL NELANSAT LA ACEST MOMENT
Microîntreprinderile eligibile pot depune proiecte și cereri de finanțare în sistemul electronic MySMIS 2014, în intervalul care urmează a fi
anunțat.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://regio-adrcentru.ro/2-2-sprijinirea-crearii-si-extinderea-capacitatilor-avansate-de-productie-si-dezvoltarea-serviciilor/
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PROGRAMUL C-VOUCHER –
CIRCULARIZE VALUE CHAINS
FINANȚATOR

COMISIA EUROPEANĂ
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COMISIA EUROPEANĂ
C-VOUCHER – CIRCULARIZE VALUE CHAINS

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul C-VoUCHER asigură acordarea de suport financiar și îndrumare unui număr de 66 de IMM-uri pentru ca acestea să facă tranziția de la un
model de afaceri liniar la unul circular.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
IMM-uri care își desfășoară activitatea în industria prelucrătoare, agro-alimentară, textilă, în domeniul sănătății și al apei
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• optimizarea fluxului de producție;
• integrarea materialelor biodegradabile în gama de produse sau folosirea unor astfel de ambalaje;
• reducerea, reciclarea sau reutilizarea deșeurilor generate în procesul de producție; prelungirea ciclului de viață al produselor;
• alinierea la standardele de mediu și modificarea modelului de administrare al afacerii, de la liniar la circular.
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COMISIA EUROPEANĂ
C-VOUCHER – CIRCULARIZE VALUE CHAINS

SPRIJINUL NERAMBURSABIL ·
Sprijinul este acordat IMM-urilor europene în cuantum total de 4,2 milioane de euro, din care 1,4 milioane de euro sub formă de Vouchere oferite în
mod direct companiilor (în sumă fixă de 15.000 euro), fără cofinanțarea beneficiarului, pentru a fi cheltuite în implementarea de tehnologie,
respectiv 2,8 milioane de euro care vor fi oferite sub formă de servicii conexe.
Finanțarea este de până la 60.000 EUR pentru implementarea tehnologiilor pentru modelarea soluțiilor de circularitate și crearea unor lanțuri de
valoare intersectorială și până la 15.000 € pentru planurile de fezabilitate.
24 de IMM-uri vor primi acces la „Programul circular” - un program accelerator care durează până la 9 luni și care se desfășoară prin atribuirea de
Vouchere, în limita unui buget total de până la 60 de milioane de euro și prin furnizarea de servicii dedicate de la proiectanți la nivel înalt și
profesioniști de top (mentori) care îi vor ghida pe antreprenori de-a lungul derulării programului de proiectare a noilor soluții de circularitate.
Alte 42 de IMM-uri vor fi selectate pentru „Programul de replică a lanțului valoric”, obținând 15 milioane euro pentru a crea planuri circulare de
fezabilitate. Acest program va dura 3 luni.
Programul va susține o finanțare complementară de 6 milioane euro pentru IMM-urile selectate.
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COMISIA EUROPEANĂ
C-VOUCHER – CIRCULARIZE VALUE CHAINS

DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termenul limită pentru înscriere în cadrul programului este de 31 octombrie 2019, ora 17:00 CET

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://c-voucher.com/
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SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
“FINANȚAREA PROIECTELOR
CDI CONFORM
PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII
ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN
CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI
INOVARE”
FINANȚATOR

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

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Stimularea progresului întreprinderilor pe lanțurile de valoare și a parteneriatelor cu universitățile publice, prin maximizarea valorii adăugate
din producția de bunuri inovatoare bazate pe cercetare științifică;
• Creșterea capacității întreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultimă generație și de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor-țintă;
• Crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat;
• Susținerea proceselor de specializare inteligentă;
• Dezvoltarea activităților CDI în domenii de interes social general.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi;
• Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
• Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
• Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:
• cercetare fundamentală;
• cercetare industrială;
• dezvoltare experimentală;
• studii de fezabilitate;
• activități de inovare.
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei sunt:
• Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept)
• Proiect de dezvoltare experimentala
• Proiect de transfer la operatorul economic
• Proiect de valorificare la operatorul economic
• Cecuri de inovare • Parteneriate orientate • Cluster inovativ • Centru de competenta • Concursuri • Platforme tehnologice
• Centre de transfer tehnologic • Formarea resursei umane pentru transfer tehnologic • Parc științific
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul anual alocat este de 250 milioane lei.
Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 0% pentru acest tip de activitate.
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 50% pentru acest tip de activitate.
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 75% pentru acest tip de activitate.
Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru
întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80%.
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă până la 31 decembrie 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.res earch.ro/uploads/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema2- competitivitate.pdf
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SCHEMA DE AJUTOR DE
STAT “FINANȚAREA
PROIECTELOR CDI
CONFORM PROGRAMULUI
COOPERARE EUROPEANĂ
ȘI INTERNAȚIONALĂ”
FINANȚATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI COOPERARE
EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ”
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii și a instituțiilor de profil;
• Creșterea eficientei 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.
• Creșterea competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea finanțării externe pentru cercetare;
• Consolidarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare prin intensificarea cooperării științifice internaționale;
• Participarea României la Programul Orizont 2020, la Inițiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP), etc;
• Reprezentarea României în organizații și programe paneuropene și internaționale de cercetare;
• Creșterea vizibilității României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.
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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
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SCHEMA DE AJUTOR DE
STAT “FINANȚAREA
PROIECTELOR CDI
CONFORM PROGRAMULUI
DEZVOLTAREA SISTEMULUI
NAȚIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE”
FINANȚATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI DEZVOLTAREA
SISTEMULUI NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE”
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii și a instituțiilor de profil;
• Creșterea eficienței utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a calității și
relevanței activităților CDI;
• Creșterea atractivității sistemului și deschiderea organizațiilor de cercetare către comunitatea internațională;
• Modernizarea administrației publice din sectorul cercetării.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi;
• Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
• Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
• Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI DEZVOLTAREA
SISTEMULUI NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE”
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:
• cercetare fundamentală;
• cercetare industrială;
• dezvoltare experimentală;
• studii de fezabilitate;
• activități de inovare.
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei sunt:
• Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire echipe independente, reintegrarea cercetătorilor din diaspora, burse pentru cercetători debutanți,
mobilitatea cercetătorilor, premiere rezultate cercetare).
• Suport CDI
(Dezvoltare instituțională, investiții, integrare și interconectare).
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI DEZVOLTAREA
SISTEMULUI NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE”
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul anual alocat este de 600 milioane lei.
Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 0% pentru acest tip de activitate.
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 50% pentru acest tip de activitate.
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 75% pentru acest tip de activitate.
Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru
întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80%.
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă până la 31 decembrie 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.res earch.ro/uploa ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE 2014-2020, AP
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ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIILE DE
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SĂNĂTATE (ÎN CURÂND)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL Competitivitate 2014-2020, AP 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clusterele de
inovare, OS 1.1, Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Finanțarea se va acorda ca ajutor de stat, pentru clustere de inovare si activitati de inovare pentru IMM-uri, așa cum este prevăzut prin Schema de
ajutor de stat pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional
Competitivitate (POC) aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și cercetării Științifice cu nr.3822/2015, modificat de Ordinul Ministrului Cercetării
cu nr. 455 din 31.07.2019.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Aceste fonduri europene sunt destinate clusterelor de inovare. Acestea sunt structuri sau grupuri organizate de părți independente, cum ar fi firme
nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații
non-profit și alți operatori economici afiliați.
Aceste clustere concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe
și prin contribuții eficiente la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea dintre firme și alte organizații din
cluster.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL Competitivitate 2014-2020, AP 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clusterele de
inovare, OS 1.1, Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate
SOLICITANȚI ELIGIBILI
1. entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează un cluster de inovare din România (organizația clusterului), înregistrată în
România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, cu modificările şi completările ulterioare,
SAU
2. un membru oficial al organizației clusterului care respectă condițiile de la punctul 1 desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe la
competiția organizată pentru proiectele de tip „Cluster inovativ” în numele și pentru organizația clusterului, căruia i se deleagă atribuții de
administrare și exploatare a clusterului pentru proiectul depus în cadrul acestei competiții, înregistrat în România și constituit conform legislației
relevante în vigoare. Membrul oficial al organizației clusterului desemnat va fi:
i) Societate comercială în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
ii) Institut naţional de cercetare-dezvoltare sau instituţie de învăţământ superior, acreditată (inclusiv structurile de cercetare-dezvoltare ale acesteia,
fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare) conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
sau
iii) Cameră de comerţ constituită în baza Legii nr. 335/2007 Legea camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL Competitivitate 2014-2020, AP 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clusterele de
inovare, OS 1.1, Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

DOMENII ELIGIBILE
Domenii tematice prioritare de specializare inteligentă:
Bioeconomia
Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Energie, mediu și schimbări climatice
Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
- Sănătate, domeniu prioritar de interes național.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente
(departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor
partener/i din cadrul clusterului);
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL Competitivitate 2014-2020, AP 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clusterele de
inovare, OS 1.1, Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de
personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare);
Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, operarea instalațiilor clusterului (sau
gestionarea activelor de cercetare ale clusterului), organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe.
VALOAREA GRANTULUI
Valoarea finanțării publice nerambursabile pentru un proiect este cuprinsă între 2,3 milioane lei (500.000 euro) și 33,12 milioane lei (7 milioane
euro). Banii vor fi disponibili pentru proiecte derulate în toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.
Apelul de proiecte va avea un buget total de 31,7 milioane euro (150 milioane lei), dintre care 26,9 milioane euro (127,5 milioane lei) fonduri
europene FEDR și restul de la bugetul de stat.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL Competitivitate 2014-2020, AP 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clusterele de
inovare, OS 1.1, Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

TERMEN PENTRU APLICARE
Ghidul rămâne în consultare publică până pe 20 septembrie 2019. Persoanele interesate vor trimite observații și propuneri la adresa de e-mail
structurale@research.gov.ro . După terminarea consultării și elaborarea ghidului final, apelul de proiecte se va deschide în sistemul online
MySMIS.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/comunicare/consultare-publica/ghidul-clustere-de-inovare_actualizat14-08-2019_consultare-v6.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014
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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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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – FAZA 1

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 – FAZA 1

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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FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – FAZA 2

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 – FAZA 2

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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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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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM și Agențiile pentru
IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, derulează și în acest an următoarele programe naționale.
TIPURI DE PROGRAME NAȚIONALE
• Programul național pentru meșteșuguri și artizanat – perioada estimativă de lansare: septembrie 2019;
• Programul UNCTAD EMPRETEC – perioada estimativă de lansare: septembrie 2019;
• Programul Femeia Antreprenor – perioada estimativă de lansare: octombrie 2019;
• Programul de Microindustrializare – perioada estimativă de lansare: octombrie 2019;
• Programul Start-up Nation ROMÂNIA – perioada estimativă de lansare: decembrie 2019.
OBIECTIVUL PROGRAMELOR
Sprijinirea activității firmelor mici și mijlocii românești care vor putea obține fonduri nerambursabile de la statul român, printr-o serie de programe
naționale de ajutoare pentru IMM, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice,
transparenţei şi a tratamentului egal.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

SINTEZA PROGRAMELOR
Programul național pentru meșteșuguri și artizanat
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Susținerea micilor meșteșugari in promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Societățile comerciale, societățile cooperative, inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate care desfășoară
activități economice in mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociații profesionale sau fundații si au ca scop
promovarea meșteșugurilor si a meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual, a produselor si serviciilor cu specific
tradițional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2019 pe durata a 3 zile.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul național pentru meșteșuguri și artizanat
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
In cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești si/sau de artizanat) si vor putea desfășura
activități economice in condițiile legislației in vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenți la târg vor putea organiza la standul propriu pentru
vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru. In cadrul atelierelor de lucru artizanii si meșteșugarii vor explica si demonstra practic cum se
pregătesc si se obțin produsele lor.
VALOAREA GRANTULUI
Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăși 2000 lei pentru târg.
Suma maxima aferenta cazării pentru beneficiari este de maxim 1600 lei/beneficiar pentru patru nopți de cazare.
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2019/
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

SINTEZA PROGRAMELOR
Programul național pentru meșteșuguri și artizanat
Programul national mutianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului va avea alocați și anul acesta 890.000 de lei, pentru organizarea
la București a unui târg de profil, la care vor fi invitați și susținuți financiar să participe meșteșugari și artzani din toată țara. În 2018, prin Program
au putut fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora, în valoare maximă de 2.000 lei, precum şi cheltuielile
de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, în valoarede maximum 1.600 lei/beneficiar pentru maxim patru nopţi de cazare,
dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.
Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM
În 2019 se alocă buget de 504.000 de lei pentru lansarea unei noi sesiuni. Anul trecut, circa 100 de români au putut urma cursuri gratuite de
antreprenoriat şi management, prin programul guvernamental EMPRETEC.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul Femeia Antreprenor
Programul national mutianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii are prevăzuți 1 milion
de lei pe anul 2019. Anul trecut, 80 de femei de afaceri românce au putut urma cursuri de antreprenoriat în România, dar o parte dintre ele, și în
străinătate, prin acest program.
Programul de Microindustrializare
Pentru Programul national multianual de mocroindustrializare se propune un buget de 22.678.000 lei, credite de angajament în anul 2019. Această
alocare permite deschiderea unui nou apel de proiecte în anul 2019, însă banii prevăzuți în schița de buget sunt mult mai puțini decât anul trecut,
când s-a alocat un buget de 74 milioane de lei pentru program. De asemenea, pe proiectul de buget de stat pe anul 2019 se prevăd credite de plată
de 74 milioane de lei, dar acești bani sunt necesari efectuării plăților către firmele câștigătoare de anul trecut.
În Programul Microindustrializare 2018, un număr de 247 de firme s-au calificat în interiorul bugetului disponibil, la fonduri nerambursabile de până la
450.000 de lei fiecare din bugetul de stat. Majoritatea IMM-urilor au solicitat suma maximă de aproximativ 450.000 de lei și cele mai multe au
îndeplinit punctajul maxim de 100 de puncte. Această situație, de îndeplinire a punctajului maxim se regăsește cu precădere în cazul beneficiarilor
tuturor programelor naționale multianuale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

SINTEZA PROGRAMELOR
Programul Național de Microindustrializare
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii ce au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a
planului de afaceri și codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat a fi desfășurat la momentul înscrierii
online.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Obiectul finanțării trebuie sa se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: • Echipamente tehnologice; • Aparate si instalații
de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; •
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările si completările
ulterioare; • Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii, software-uri; • Achiziționarea de spații de
lucru, spații de producție; • Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotică si 3.3 sisteme de protecție a valorilor
umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor
fixe, cu completările și modificările ulterioare; • Realizarea unei pagini web; • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii
unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat
finanțare; • Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție; • Cursuri de dezvoltare a abilităților
antreprenoriale; • Consultanța.
VALOAREA GRANTULUI
Maxim 450.000 lei, cu o contribuție a beneficiarului de Minim 10%.

12

GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

SINTEZA PROGRAMELOR
Programul Start-up Nation ROMÂNIA
Programul national mutianual pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation - ROMÂNIA” este și cel mai popular în
ultimii 2 ani, întrucât și-a propus să asigure o finanțare de aproximativ 200.000 de lei unui număr de până la 10.000 de firme per ediție.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Mai multe detalii referitoare la procedurile de implementare ale programelor enunțate mai sus, condițiile de eligibilitate, precum și alte informații
relevante, sunt disponibile la adresa: www.aippimm.ro, secțiunea programe.
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PROGRAMUL DE PROMOVARE AL
EXPORTULUI - MINISTERUL PENTRU
MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI
ANTREPRENORIAT

FINANȚATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI

13

GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL DE PROMOVARE AL EXPORTULUI - MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI
ANTREPRENORIAT
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a inițiat o ordonanță de urgență prin care firmele românești vor beneficia
în mai mare măsură de decontarea, din bugetul de stat, a unor cheltuieli cu promovarea la târguri și expoziții în străinătate, prin
Programul de promovare a exportului.
TIPURI DE CHELTUIELI DECONTATE/ ELIGIBILE
1. pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale: 100% (în creștere de la 50% față de prevederile de până acum) din
cheltuielile pentru:
•transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea
ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale,
•elaborarea și actualizarea brandului de export național și/sau sectorial,
•închirierea, construirea inclusiv elaborarea proiectului de execuţie a standului, şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional,
•taxele obligatorii,
•utilitățile,
•transportul materialelor aferente construirii şi/sau amenajării spaţiului expoziţional,
•cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale,
•cheltuieli cu realizarea de materiale multimedia,
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL DE PROMOVARE AL EXPORTULUI - MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI
ANTREPRENORIAT
TIPURI DE CHELTUIELI DECONTATE/ ELIGIBILE
1. pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale: 100% (în creștere de la 50% față de prevederile de până acum) din
cheltuielile pentru:
•cheltuielile de reprezentare şi de protocol,
•cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de
ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de
sarcini al acţiunii,
•cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti
la acţiunile promoţionale,
•cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe
produse şi miniexpoziţiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale, cu
aprobarea ordonatorului principal de credite.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL DE PROMOVARE AL EXPORTULUI - MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI
ANTREPRENORIAT
TIPURI DE CHELTUIELI DECONTATE/ ELIGIBILE
2. pentru organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate:
– 50% din baremele de cazare stabilite pentru instituţiile publice, pentru un participant de la fiecare firmă;
– 50% din cheltuielile de transport pentru un participant de la fiecare firmă la nivelul baremului contractat cu societatea organizatoare;
– 100% (în creștere de la 50%) din cheltuielile privind transportul în interiorul ţării/țărilor de destinaţie:
•
pentru persoanele care participă la acţiunile respective,
•
cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului
de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective,
•
cheltuielile pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, cum sunt TV, video,
retroproiector, computer, imprimantă şi altele asemenea,
•
taxele obligatorii,
•
utilitățile,
•
cheltuielile de reprezentare şi protocol,
•
cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane
şi altele asemenea,
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL DE PROMOVARE AL EXPORTULUI - MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI
ANTREPRENORIAT
TIPURI DE CHELTUIELI DECONTATE/ ELIGIBILE
2. pentru organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate:
•
cheltuielile pentru transportul şi asigurarea mostrelor, cheltuieli cu realizarea de materiale multimedia,
•
cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor,
•
cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe plan local,
•
cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice sau a acţiunii de
promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal
de credite.
•Noul proiect de OUG pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de
susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat are însă nevoie să fie aprobat de Guvern. Pentru a intra în vigoare, trebuie
să înceapă sesiunea parlamentară, programată din septembrie.
•Prin bugetul de stat pe anul 2019, programul de Stimularea exporturilor are prevăzute credite de angajament de 70 de miloane de lei pentru
sesiunea din anul 2019. Detalii în link: http://www.aippimm.ro/categorie/transparenta-decizionala-ordonanta-de-urgenta-privind-infiintareaorganizarea-si-functionarea-agentiilor-pentru-intreprinderi-mici-si-mijlocii-atragere-de-investitii-si-promovare-a-exportului/
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 3, OS
3.8, ROMÂNIA PROFESIONALĂ –
ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 3, OS 3.8, ROMÂNIA PROFESIONALĂ – ÎNTREPRINDERI
COMPETITIVE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Formarea profesională pentru managerii si angajații care își desfășoară activitatea in departamentele de resurse umane
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Angajatori – întreprideri mari (întreprinderile cu min. 250 de salariați, care au o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro pe an sau dețin active
totale de peste 43 milioane euro), persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.
Sunt eligibili de asemenea și solicitanții care intenționează să-și adapteze activitatea la cel puțin unul dintre sectoarele economice/ domeniile de
specializare inteligentă identificate în strategiile naționale, până la data semnării contractului de finanțare.
Apelul de proiecte se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, dar
și teritoriul ITI Delta Dunării. Regiunea București-Ilfov este exceptată de la finanțare.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 3, OS 3.8, ROMÂNIA PROFESIONALĂ – ÎNTREPRINDERI
COMPETITIVE

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip
“workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu “PMP”
(Project Management Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management, etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business
Administration), precum și alte tipuri de cursuri relevante.
Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane (cum ar fi de exemplu
cursurile de perfecționare/specializare în ocupațiile “Manager resurse umane”, “Inspector resurse umane” și alte cursuri, pentru care furnizorul de
formare profesională este autorizat în conformitate cu OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, sau cursuri
informale recunoscute la nivelul întreprinderii) și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”,
precum și alte tipuri de cursuri relevante.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 3, OS 3.8, ROMÂNIA PROFESIONALĂ – ÎNTREPRINDERI
COMPETITIVE

SPRIJINUL NERAMBURSABIL ·
Bugetul alocat este 13,65 milioane euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate, din care 500.000 euro pentru implementarea de
proiecte în zona ITI Delta Dunării.
Perioada de implementare a unui proiect finanțat în cadrul apelului este de max. 12 luni.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 de euro. Contribuția beneficiarului: Minim 50%
În ceea ce privește contribuția solicitantului, valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250.000 euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunerea este continua în intervalul 17 iulie, ora 16.00, până la data de 18 noiembrie 2019, ora 16.00.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://mfe.gov.ro/event/romania-profesionala-intreprinderi-competitive-2/
Vezi calendarul actualizat al Apelurilor estimate pentru următoarea perioadă în cadrul POCU 2014-2020
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/08/7bca3453dacb181b84eecbfa7d5289b9.pdf
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS
6.13 - STAGII DE PRACTICĂ PENTRU
STUDENŢI

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS 6.13 - STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Creșterea ratei de participare a studenților (ISCED 57) la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internshipuri) din cadrul
parteneriatelor nou înființate/ dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate
Angajatori
Asociații profesionale
Camere de comerț și industrie
Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
a) Obligatorii:
• Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea
unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, programe de internship/programe de învățare la locul de muncă, adresate
studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 57);
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS 6.13 - STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
a) Obligatorii:
• Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe
dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii, formarea de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată,
în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
adresate studenților.
b) Secundare:
• Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior
privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale
pieței muncii la nivel regional /local;
• Organizarea de stagii de practică în statele membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat progrese vizibile în domeniile vizate de proiect.
• Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competențelor, inclusiv prin
intermediul TIC.

15

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS 6.13 - STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI

SPRIJINUL NERAMBURSABIL /VALOAREA GRANT-ULUI ·
Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 1.000.000 euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunerea proiectelor a fost prelungită până la data de 30 septembrie 2019, ora 16:00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://mfe.gov.ro/event/stagii-de-practica-pentru-studenti/
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS
6.4 ȘI 6.6, MĂSURI DE EDUCAȚIE DE
TIP A DOUA ȘANSĂ

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS 6.4 ȘI 6.6, MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de
educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională;
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării
profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale);
Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
ONG-uri.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS 6.4 ȘI 6.6, MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A doua șansă
• Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții
• Furnizarea de programe „A doua șansă”
• Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare
• Promovarea unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic
• Măsuri de sprijin
Prezentele apeluri de proiecte sunt dedicate tuturor regiunilor de dezvoltare ale României.
În cadrul acestor apeluri este încurajată complementaritatea /demarcarea cu alte Programe Operaționale:
• POR - AP 10 prin care vor fi susținute investiții în construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare, preșcolare și pentru învățământul obligatoriu;
• PNDR - Măsura 07- sub-măsura 7.2: se finanțează înființarea/ modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor și grădinițelor (care nu se află în incinta
școlilor) a instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în
domeniul agricol;
• POC - AP2, PI 2c, OS 2.4, acțiunea 2.3.3: finanțează infrastructura TIC
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS 6.4 ȘI 6.6, MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ

SPRIJINUL NERAMBURSABIL ·
Bugetul total alocat la nivelul celor 2 apeluri de proiecte lansate în contextul Axei Prioritare 6, PI 10.i., OS 6.4. și 6.6., 144.995.431 euro (regiunilor
mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) și 18.459.315,00 euro regiunea mai dezvoltată
(București Ilfov).
Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 2.000.000 euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunerea proiectelor a început la data de 28 iunie și a fost prelungită până la data de 30 octombrie 2019.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantul-masuri-de-educatie-de-tip-a-doua-sansa-modificat-si-completat/

17

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
PRIVIND PROGRAMUL
GUVERNAMENTAL „GROWTH INVESTIM ÎN COPII, INVESTIM ÎN
VIITOR”

FINANȚATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI

17

GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PRIVIND PROGRAMUL GUVERNAMENTAL „GROWTH - INVESTIM ÎN COPII, INVESTIM ÎN
VIITOR”

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe
în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.
În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor acorda ajutoare unui număr de 1.000 de beneficiari.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Persoanele juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale, Comitetul Olimpic și Sportiv
Român, federațiile sau cluburile sportive, care iau inițiativa construirii de grădinițe cu profil sportiv
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv.
Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă
standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare, și are toate facilitățile necesare conform prevederilor prezentei scheme; b) clădirile în care
se vor organiza grădinițe cu profil sportiv pot fi construcții noi sau existente care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea funcțiunii, cu condiția
ca în clădirea respectivă să nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5 ani;
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 6, OS 6.4 ȘI 6.6, MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
c) obiectivele de investiții trebuie să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și
de echipamente sportive, conform prevederilor prezentei scheme; d) existența unui număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada
de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.
Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10 ani de la data obținerii autorizației de
funcționare; în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma obținută ca ajutor de minimis conform prevederilor prezentei scheme.
Proiectele de investiții beneficiare ale Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la emiterea Acordului de finanțare.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL ·
Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 500.000 euro.
Contribuția proprie a beneficiarului trebuie să acopere diferența necesară finalizării și funcționării corespunzătoar e a proiectului de investiții.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunerea proiectelor este până la data de 31 decembrie 2020.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://gov.ro/ro/stiri/prima-reuniune-a-comisiei-pentru-programul-growth-investim-in-copii-investim-in-viitor
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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
Îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele
economice eligibile
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.
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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"

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Potențialii beneficiari eligibili vor fi:
Persoanele fizice autorizate
Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari)
Cooperativele agricole
Grupurile de producători
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 6.000.000 euro.
Firmele românești vor putea primi sume nerambursabile cu valori maxime cuprinse între 200.000 de euro și 2,5 milioane euro, la care
antreprenorii vor 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.

18

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 31 decembrie 2019, ora 17:00
PRAGUL MINIM de selecție a proiectelor pentru Schema GBER aferentă submăsurii 4.2 este 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

19

PROGRAMUL NAŢIONAL DE
SPRIJIN AL ROMÂNIEI ÎN
SECTORUL VITIVINICOL
2019-2023
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

19

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
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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 2019-2023

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 2019-2023
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.

20

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
MĂSURA DE PROMOVARE A VINURILOR, ELIGIBILĂ PENTRU FINANȚARE ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL DE SPRIJIN ÎN
SECTORUL VITIVINICOL 2019-2023

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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GRANTURI ACORDATE IMMURILOR DE CĂTRE GUVERNELE
NORVEGIEI, ISLANDEI ȘI
STATULUI LIECHTENSTEIN
FINANȚATOR

NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI
SEE ȘI NORVEGIENE)
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE)
GRANTURI ACORDATE IMM-URILOR DE CĂTRE GUVERNELE NORVEGIEI, ISLANDEI ȘI STATULUI LIECHTENSTEIN
Conform calendarului de apeluri pentru următoarele 6 luni care vor fi lansate în anul 2019, emis de eeagrants.ro, pentru IMM vor fi
următoarele oportunități: luna august a găzduit două apeluri de proiecte ce vizează dezvoltarea locală, luna septembrie pregătește 3 noi
apeluri de proiecte destinate cercetării, dezvoltării afacerilor și energiei, în noiembrie vor fi lansate 5 apeluri din cadrul educației, iar luna
decembrie pregătește 6 apeluri de proiecte din cultură, energie și sănătate.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Institute de cercetare / IMM - proiecte de cercetare (energie mediu, sănătate, științe sociale și umaniste, ICT, biotehnologii): buget total pe apel,
24.687.500 euro. Se vor finanța proiecte de 500.000 - 1.200.000 euro fiecare. Lansarea este preconizată pentru luna septembrie 2019.
Instituții publice, IMM, ONG - proiecte de revitalizare a patrimoniuli cultural al minorității rome (instruire în meserii și revitalizarea elementelor de
patrimoniu): buget total de 900.000 euro. Proiecte de câte 50.000 - 130.000 euro. Lansarea ar urma să aibă loc în decembrie 2019.
Beneficiari IMM - proiecte de Dezvoltare a afacerilor ( inovare verde în industrie, ICT): buget total de 18.4664.666 euro. Proiectele vor fi de
200.000 - 2.000.000 euro fiecare. Lansarea este preconizată pentru septembrie 2019 .
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE)
GRANTURI ACORDATE IMM-URILOR DE CĂTRE GUVERNELE NORVEGIEI, ISLANDEI ȘI STATULUI LIECHTENSTEIN
Conform calendarului de apeluri care vor fi lansate în anul 2019, emis de eeagrants.ro, pentru IMM vor fi următoarele oportunități:
Programul
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Instituții publice, IMM, ONG - proiecte de energie și eficiență energetică (reducerea emisiilor de CO2 in toate sectoarele): buget total de
12.985.175 euro. Lansare estimativă în septembrie 2019.
Instituții publice, IMM, ONG - proiecte de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică
(cercetare industrială și experimentală): buget total de 4.100.000 euro. Lansarea preconizată pentru decembrie 2019.
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Fonduri nerambursabile în cuantum de peste 60 de milioane de euro, acordate de cele 3 țări donatoare sunt gestionate, în România, prin
Ministerul Fondurilor Europene.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Calendarul estimativ pentru următoarele 6 luni al Apelurilor de proiecte poate fi consultat aici:
https://www.eeagrants.ro/files/upload-dir/255-tabel-calendar-lansari-24-07-2019-see-si-norvegia-site.pdf
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/res-calls
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GRANTURILE SEE 2014 - 2021,
APEL DE PROIECTE –
RESTAURAREA ȘI
REVITALIZAREA
MONUMENTELOR ISTORICE
FINANȚATOR

NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL
ROMÂNIEI
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
GRANTURILE SEE 2014 - 2021, APEL DE PROIECTE – RESTAURAREA ȘI REVITALIZAREA MONUMENTELOR ISTORICE
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele
de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Instituție publică;
• unitate administrative teritorială;
• organizație neguvernamentală;
• societate comercială SAU societate cooperativă.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Restaurarea monumentelor istorice;
• Revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivelor restaurate;
• Instruire formală și non-formală destinată dezvoltării profesionale a membrilor echipei de proiect, precum și instruire vocațională.
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
GRANTURILE SEE 2014 - 2021, APEL DE PROIECTE – RESTAURAREA ȘI REVITALIZAREA MONUMENTELOR ISTORICE

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul prezentului apel de proiecte este de 16.000.000 Euro.
Minim 200.000 Euro – Maxim 2.000.000 Euro
Contribuția beneficiarului este de Minim 20%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Data de lansare a cererii de proiecte: 05.06.2019.
Data limită de depunere a proiectelor: 08.10.2019, ora 16:00.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?
fbclid=IwAR0Q90DhJFQHonweBbrXsfVqcYQbDFlE02kqdK37NabRQXqfQ-cSR6aAjB4
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MECANISMUL FINANCIAR AL
SPAȚIULUI ECONOMIC
EUROPEAN (SEE) 2014-2020,
PROIECTE PENTRU MOBILITĂȚI
FINANȚATOR

NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020, PROIECTE PENTRU MOBILITĂȚI

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul de Mobilități vizează stabilirea de parteneriate între cercetătorii din Statele Donatoare și România în vederea dezvoltării
de Proiecte colaborative de cercetare.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Cercetători din organizaţii de cercetare cu sediul în România sau în Norvegia
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Finanțarea deplasării cercetătorilor din Statele
• Donatoare și România în vederea dezvoltării de
• Proiecte colaborative de cercetare în următoarele
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020, PROIECTE PENTRU MOBILITĂȚI

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Arii tematice:
• Energie
• Mediu
• Sănătate
• Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusive studii de gen şi studii privind incluziunea socială
• TIC
• Biotehnologie
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea bugetului financiar nerambursabil ce poate fi acordat prin apelul de program este în cuantum total de 425.889 lei, echivalentul a
90.000 euro (fonduri totale). Valoarea grantului este de maxim 1.200 euro.

23

NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020, PROIECTE PENTRU MOBILITĂȚI

DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2019
Platforma de depunere online este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://uefiscdi.gov.ro/index.php
A se vedea Calendarul actualizat al UEFISCDI pentru informații suplimentare privind toate Apelurile de proiecte în desfășurare.
https://uefiscdi-direct.ro/
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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN
CAPACITĂŢI DE PRODUCERE
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU
TERMICĂ DIN BIOMASĂ/BIOGAZ
ŞI ENERGIE GEOTERMALĂ
(PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6,
O.S. 6.1)
FINANȚATOR

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

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

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/instalaţiilor proiectului;
• Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente proiectului
• Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii obiectivului
proiectului;
• Organizarea de şantier
• Lucrări de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional
• Pregătirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de atribuire, obținere avize, autorizații, acord de mediu, etc.);
management de proiect; audit proiect; acțiuni de promovare proiect - numai pentru proiectele care nu intră sub incidența ajutorului de stat.
•
•
•
•

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: 31 decembrie 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: 31 decembrie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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IMPLEMENTAREA DISTRIBUŢIEI
INTELIGENTE ÎNTR-O ZONĂ
OMOGENĂ DE CONSUMATORI
CASNICI DE ENERGIE
ELECTRICĂ (PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6,
O.S. 6.3)
FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
IMPLEMENTAREA DISTRIBUŢIEI INTELIGENTE ÎNTR-O ZONĂ OMOGENĂ DE CONSUMATORI CASNICI DE ENERGIE
ELECTRICĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.3)
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Operatorii concesionari de distribuţie energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80%
până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, cu
modificările şi completările ulterioare).
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Realizarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice;
• Modernizarea/retehnologizarea şi/sau extinderea rețelei de distribuție de joasă/medie tensiune aferente zonei omogene din proiectul propus, în
vederea asigurării condițiilor optime de realizare a sistemelor de măsurare inteligentă care să permită adaptarea acestora la sisteme de
comunicare digitale bidirecționale, monitorizarea interactivă, inteligentă și in timp real sau aproape real și gestionarea consumului de energie
electrică, cu pierderi minime și cu un nivel înalt de securitate, siguranță și de calitate în aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrică.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
IMPLEMENTAREA DISTRIBUŢIEI INTELIGENTE ÎNTR-O ZONĂ OMOGENĂ DE CONSUMATORI CASNICI DE ENERGIE
ELECTRICĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.3)
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: 31 decembrie 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: 31 decembrie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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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.
Ø 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.
Ø 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 37,5 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.
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
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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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE 2014 - 2021, PROGRAMUL RO-CULTURA

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta proiecte viitoare implementate în parteneriat ce pot fi depuse în cadrul apelului Restaurarea și
revitalizarea monumentelor istorice deschis în cadrul ROCULTURA în perioada 5 iunie 2019 – 8 octombrie 2019.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare sunt eligibile în cadrul prezentului apel de inițiative bilaterale.
Pentru a fi eligibili în cadrul acestui apel, solicitanții și partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să fie înregistrați ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare;
• să poată desfășura activități în domeniul vizat de inițiativa bilaterală;
Se încadrează în una din următoarele categorii:
• entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în unul dintre
Statele Donatoare;
• entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România.
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE 2014 - 2021, PROGRAMUL RO-CULTURA

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Prezentul apel de inițiative bilaterale urmărește să acorde sprijin în vederea identificării de parteneri de proiect pentru pregătirea și
dezvoltarea unei propuneri de proiect în parteneriat cu entități din Statele Donatoare, prin următoarele activități eligibile:
• Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul
întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la monumente istorice ce pot
fi depuse spre finanțare în cadrul apelului de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice aferent Programului;
• Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat de proiecte referitoare la monumente istorice ce pot fi depuse
în cadrul apelului de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istoriceprin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru
ce vizează patrimoniul cultural.
Activitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE FINANȚAT PRIN GRANTURILE SEE 2014 - 2021, PROGRAMUL RO-CULTURA
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Alocarea financiară aferentă prezentului apel pentru inițiative bilaterale este de 45.000 de euro.
Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 persoane/solicitant.
Suma acordată pentru fiecare persoană este de:
• maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia;
• maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda;
• maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein;
• maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România.
Un solicitant poate primi sprijin financiar în cadrul acestui apel de inițiative bilaterale doar o singură dată.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Deschis depunerii: 15 iulie 2019
Termen limită de depunere până la data de: 13 septembrie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/apel-bilaterale-1-2019
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COMISIA EUROPEANĂ
FONDURI DIRECT DE LA CE PENTRU A SUSȚINE: LIBERTATEA PRESEI ȘI JURNALISMUL DE INVESTIGAȚIE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Suma totală a finanțării ajunge la 4.2 milioane de euro și face parte din angajamentul Uniunii Europene pentru a promova, respectiv a
încuraja libertatea și pluralismul mass-media.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Suma va fi alocată prin intermediul a trei arii de acțiune.
Prima constă într-un mecanism de reacție la nivelul întregii Uniuni pentru a reduce încălcările și deteriorarea libertății presei în statele
membre (1.4 milioane de euro).
A doua își propune crearea unui fond destinat susținerii jurnalismului de investigație transfrontalier în UE (1.5 milioane de euro), iar cea de-a
treia arie de acțiune face apel la părțile interesate (ex: jurnaliști, ONG-uri) să propună proiecte care să contribuie la sprijinirea jurnalismului
independent și a cooperării jurnalistice între statele membre, sau care să reafirme importanța libertății presei și a eticii jurnalistice în Uniunea
Europeană (1.3 milioane de euro).
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COMISIA EUROPEANĂ
FONDURI DIRECT DE LA CE PENTRU A SUSȚINE: LIBERTATEA PRESEI ȘI JURNALISMUL DE INVESTIGAȚIE

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul disponibil este de peste 4.000.000 de euro pentru a susține libertatea presei și jurnalismul de investigație.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: interval 18 iulie - 27 septembrie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/romania/news/20190718_comisia_europeană_4milioane_libertatea_presei_ro
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PLATFORME PENTRU CONȚINUT CULTURAL INOVATIV
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Stimularea industriilor europene de conținut pentru a căuta și a îmbrățișa inovația și pentru a adopta noi tehnologii și pentru a le ajuta să își
susțină poziția de pionieri în era digitală
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Operatori activi în industriile de conținut, care includ, printre altele: industria audiovizualului, multimedia, industria editorială, industria muzicii.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• sprijinirea industriilor europene de conținut să-și dezvolte capacitatea de inovare, precum și să adopte noi tehnologii prin care să-și păstreze
poziția de pionieri creativi în era digitală;
• promovarea schimbului de experiență, date și cunoștințe între actorii din diferite industrii de conținut;
• testarea și dezvoltarea de noi abordări și modele de afaceri pentru crearea, distribuirea și promovarea conținutului, profitând de tehnologiile
digitale și ținând cont de audiență;
• existența și funcționarea platformei (platformelor) pentru inovarea conținutului cultural.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PLATFORME PENTRU CONȚINUT CULTURAL INOVATIV

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul disponibil este de 1.038.000 de euro pentru finanțarea unui număr maxim de 3 proiecte.
Contribuția beneficiarului este de Minim 40%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: interval 15 iulie - 20 septembrie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
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ACȚIUNEA PREGĂTITOARE
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UNIUNEA EUROPEANĂ
ACȚIUNEA PREGĂTITOARE "CINEMATOGRAFELE CA HUB-URI INOVATIVE PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE”

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Crearea de hub-uri culturale inovatoare în jurul cinematografelor, în special în zonele unde există o infrastructură cinematografică și culturală
limitată
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Organizații non-profit
Autorități publice (naționale, regionale, locale)
Organizații internaționale
Universități
Instituții de învățământ
Entități care realizează profit
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UNIUNEA EUROPEANĂ
ACȚIUNEA PREGĂTITOARE "CINEMATOGRAFELE CA HUB-URI INOVATIVE PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE”
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Acțiunea își propune să testeze noi modalități de sprijin pentru crearea de spații culturale inovatoare și să acorde cinematografelor
posibilitatea de a inova și de a juca un rol mai important în comunitățile în care se află. Vor fi sprijinite activitățile de dezvoltare a audienței
care încurajează cinematografele să ofere acces nu numai la conținutul audiovizual, ci și la alte conținuturi și servicii culturale, precum și
activități educaționale și / sau activități de divertisment pentru publicul tânăr.
Acțiunea pregătitoare va testa noi experiențe cinematografice, luând în considerare necesitățile publicului local și se va concentra pe:
• testarea de noi modalități de regândire a experienței cinematografice și creare de spații culturale inovatoare; • dezvoltarea publicului și
construirea de comunități prin intermediul experiențelor interactive; • sprijinirea echipării cinematografice și a digitalizării.
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Minim 200.000 euro - Maxim 700.000 euro, cu o contribuție a beneficiarului de Minim 20%
Bugetul total al apelului de proiecte este în cuantum de 2 milioane de euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 25 septembrie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
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ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL
ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL – CONCURS PROIECTE CULTURALE, SESIUNEA I / 2020

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Finanțarea proiectelor ce susțin creaţia contemporană românească și valorizarea patrimoniului, ce contribuie la buna înţelegere a
fenomenelor artistice precum şi la accesul cât mai larg al publicului la cultură.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Finanţarea se adresează, conform legii, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură, persoanelor fizice autorizate, societăţilor
comerciale care derulează activităţi culturale.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Priorități de finanțare: • arte vizuale • teatru • muzică • artă digitală și noile media proiecte cu caracter repetitiv/de tip • intervenție culturală •
rezidențe de creație • educație prin cultură • promovarea culturii scrise • patrimoniu cultural material • patrimoniu cultural imaterial
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UNIUNEA EUROPEANĂ
ACȚIUNEA PREGĂTITOARE "CINEMATOGRAFELE CA HUB-URI INOVATIVE PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE”
PRIORITĂȚI DE FINANȚARE
• ARTE VIZUALE
Susţinerea producţiei și/sau a cercetării artistice; Promovarea artei în spaţii alternative; Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale
naţionale și/sau internaţionale.
• TEATRU
Susţinerea producţiei; Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale; Proiecte adresate publicului tânăr.
• MUZICĂ
Susţinerea producţiei muzicale de expresie clasică și/sau experimentală; Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau
internaţionale. Proiecte adresate publicului tânăr.
• DANS
Susţinerea producţiei coregrafice;Susţinerea mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale ; Susţinerea promovării și difuzării proiectelor
coregrafice.
• ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA
Promovarea valorilor europene și a gândirii critice; Susţinerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor; Dezvoltarea de abordări
curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
ACȚIUNEA PREGĂTITOARE "CINEMATOGRAFELE CA HUB-URI INOVATIVE PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE”

PRIORITĂȚI DE FINANȚARE
• PROIECTE CU CARACTER REPETITIV/DE TIP FESTIVAL
Dezvoltarea de audienţe noi; Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare; Susţinerea dialogului și a mobilităţii culturale naţionale și/sau
internaţionale.
• INTERVENȚIE CULTURALĂ
Promovarea peisajului cultural prin abordări pluridisciplinare; Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural; Promovarea
diversităţii și a toleranţei.
• REZIDENȚE DE CREAȚIE
Susţinerea producţiei și / sau a cercertării artistice; Susţinerea mobilităţii culturale; Susţinerea schimbului cultural cu audienţele locale.
• EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural; Promovarea diversităţii și a toleranţei; Promovarea valorilor europene și a
gândirii critice;

33

UNIUNEA EUROPEANĂ
ACȚIUNEA PREGĂTITOARE "CINEMATOGRAFELE CA HUB-URI INOVATIVE PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE”

PRIORITĂȚI DE FINANȚARE
• PROMOVAREA CULTURII SCRISE ¬ Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zone defavorizate cultural; ¬
Proiecte adresate publicului tânăr inclusiv prin implicare editorială; ¬ Medierea dialogului cu creatorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura
mondială.
• PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL ¬ Identificarea de soluţii inovatoare de promovare a patrimoniului în context local și/sau european;
¬ Susţinerea educaţiei pentru protejare a patrimoniului ; ¬ Dezvoltarea de audienţe noi. • PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL ¬
Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internaţional; ¬ Dezvoltarea de audienţe noi ;
¬ Susţinerea dialogului intercultural.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
ACȚIUNEA PREGĂTITOARE "CINEMATOGRAFELE CA HUB-URI INOVATIVE PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE”
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică:
– 85.000 lei - Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans), Proiecte cu caracter repetitiv/de tip festival, Artă digitală și noile media;
– 75.000 lei - Rezidenţe de creaţie;
– 70.000 lei - Educaţie prin cultură, Patrimoniu Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial;
– 60.000 lei - Intervenţie culturală, Promovarea culturii scrise.
Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o contribuție a beneficiarului de Minim 10% din bugetul proiectului.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Perioada prevăzută pentru înscrierea proiectelor culturale: 1 – 30 septembrie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.afcn.ro/media/Prioritati%20PROIECTE%20CULTURALE%20-%20SESIUNEA%201%202019.pdf
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL
ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL – CONCURS PROGRAME CULTURALE 2020-2021

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Finanțarea programelor ce susțin creaţia contemporană românească și valorizarea patrimoniului, ce contribuie la buna înţelegere a
fenomenelor artistice precum şi la accesul cât mai larg al publicului la cultură.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Finanţarea se adresează, conform legii, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură, persoanelor fizice autorizate, societăţilor
comerciale care derulează activităţi culturale. O condiţie în acordarea finanţării o constituie existenţa a cel puţin 2 parteneri instituţionali
naţionali și/sau internaţionali.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Sunt vizate următoarele priorităţi strategice:
• Promovarea diversităţii și a toleranţei • Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare • Generarea de noi audienţe
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UNIUNEA EUROPEANĂ
ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL – CONCURS PROGRAME CULTURALE 2020-2021

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este: de Minimum 150.000 lei și de Maximum 200.000 lei
Pentru a fi eligibile programele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 25% din bugetul proiectului.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Perioada prevăzută pentru înscrierea proiectelor culturale: 1 – 30 septembrie 2019
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.afcn.ro/media/Prioritati%20PROGRAME%20CULTURALE%202019%202020.pdf
https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Prezentul apel:
Ø Protejează si promovează diversitatea culturala si lingvistica Europeană si stimulează bogăția culturala a Europei.
Ø Sprijină adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare.
Ø 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.

35

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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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:
Ø Platforma on-line, oferă posibilitatea să identificati, in mod individual, noi parteneri pentru dezvoltarea propriei activitati si sa generati expresii
de interes specifice.
Ø 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.
Ø 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?
Ø Accesati platforma (click pe link-ul de mai sus)
Ø 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)
Ø Selectati tara in care cautati oportunitati (in casuta: Profile country of origin)
Ø Selectati tara dumneavoastra de origine (in casuta: Client reqwested)
Ø 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
v Pentru mai multe informatii va invitam sa contactati expertii ADR Centru.
v In cazul in care sunteti interesat de una sau mai multe dintre oportunitatile vizualizate ne puteti contacta la coordonatele:
v 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.
v 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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PLATFORMĂ DE FINANȚARE PRIN CROWDFUNDING – STARTARIUM CROWDFUNDING MAKEATHON
CONCURSURI, OPORTUNITĂȚI, COMPETIȚII
BENEFICIARI
Inițiativa platformei pentru un număr de 10 antreprenori aflați la început de drum care au o idee, dar le lipsește validarea sau finanțarea, primesc
acces la resursele de care au nevoie pentru a-și lansa produsul sau serviciul prin crowdfunding.
Platforma de finanțare pentru startup-uri aduce la îndemâna antreprenorilor resursele, experții în diferite domenii și bugetul de care au nevoie
pentru a porni propria campanie de finanțare prin crowdfunding pentru afacerea lor.
În proiectul Startarium Crowdfunding Makeathon se pot înscrie atât cei care nu sunt încă antreprenori, dar sunt hotărâți să facă primii pași în lumea
antreprenoriatului și au deja ideea clară pe care vor să o lanseze, cât și cei care sunt deja antreprenori și vor să obțină validarea pieței pentru un
nou produs sau serviciu.
Desfășurat între 19 august și 15 decembrie 2019, și având în centru un weekend de acțiune pentru lansarea simultană a campaniilor de
crowdfunding ale antreprenorilor din proiect, Startarium Crowdfunding Makeathon aduce la un loc peste 50 de mentori, consultanți de business,
experți în digital marketing, designeri și graficieni, producători video, copywriters și specialiști media.
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PLATFORMĂ DE FINANȚARE PRIN CROWDFUNDING – STARTARIUM CROWDFUNDING MAKEATHON
CONCURSURI, OPORTUNITĂȚI, COMPETIȚII

După lansarea campaniilor de crowdfunding, Startarium va investi 20.000 de euro pentru promovarea acestora, astfel încât să aibă toate șansele
să-și atingă obiectivele de testare și finanțare.
Antreprenorii care vor să participe la Startarium Crowdfunding Makeathon se pot înscrie în proiect între 19 august și 25 septembrie.
DETALII AICI
https://in.startarium.ro/articole/crowdfunding-makeathon
https://www.startupcafe.ro/finantari/antreprenori-romani-afaceri-platforma-crowdfunding-inscrieri-online.htm

39

FOND DE INVESTIŢII DEDICAT
EXCLUSIV FEMEILOR
ANTREPRENOR - ELITE BUSINESS
WOMEN INVESTMENT FUND

FINANȚATOR

ELITE BUSINESS WOMEN INVESTMENT FUND

39

FOND DE INVESTIŢII DEDICAT EXCLUSIV FEMEILOR ANTREPRENOR - ELITE BUSINESS WOMEN
INVESTMENT FUND
CONCURSURI, OPORTUNITĂȚI, COMPETIȚII
BENEFICIARI
Elite Business Women, cel mai mare club de afaceri feminin din România (peste 10.000 de membre), lansează în București primul fond de
investiţii dedicat exclusiv femeilor antreprenor – Elite Business Women Investment Fund
Acesta este bazat pe conceptul de Marketing prin Afiliere şi este un exemplu de economie colaborativă. Fondul este finanţat doar din contribuţiile
membrelor, 40% din valoarea membership-ului fiind reinvestită de către clubul de afaceri în susţinerea micilor afaceri înfiinţate de femei.
Procedura este una complet transparentă, membrele EBW având acces permanent la informaţii despre sumele care intră în contul EBW
Investment Fund şi, în acelaşi timp, putând vota ce business-uri să primească finanţare. Atât aplicaţiile, cât şi voturile, sunt online, anunţă
reprezentanţii Elite Business Women Investment Fund.
Lansarea oficială a fondului va avea loc marţi, 10 septembrie.
DETALII AICI
https://elitewomen.org/elite-program-afiliat-si-fond-de-investitii/
www.elitewomen.org

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

