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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
Doar pentru investiții realizate în regiunile de dezvoltare Nord Est și Vest de către Microintreprinderi (1-9 angajați) și întreprinderi mici și/sau
întreprinderi mijlocii românești (cu 10-249 de angajați) din mediul urban. În mediul rural, doar întreprinderile mijlocii vor putea accesa acești bani.
Alocarea prezentului apel de proiecte este de 68 milioane euro, eșalonați celor 10 județe, astfel:
• Regiunea Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui). Bugetul total disponibil aici este de 31,4 de milioane de euro.
• Regiunea Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara). Bugetul total disponibil aici este de 36,6 de milioane de euro.
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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
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:
- Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
- Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/
extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.
• Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
- Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al
calității, mediului sau sănătății
- Internationalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu active
corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de
stat regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.
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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

• Investitie initiala, in sensul normelor ce reglementeaza ajutorul de stat regional si al prezentului ghid, inseamna o investitie in active corporale si
necorporale legata de:
- crearea unei unitati noi. De regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in
scopul demararii activitatii vizate prin proiect.
• extinderea capacitatii unei unitati existente. Ca urmare a investitiei, unitatea existenta este pusa intr-o situatie in care poate produce mai mult,
din cel putin unul din produsele deja realizate in unitate, fara ca procesul general de productie sa fie fundamental schimbat. Extinderea capacitatii
de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca
urmare a investitiei.
• diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate. Diversificarea productiei
presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate.
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 2, PI 2.2 - SPRIJINIREA CREĂRII ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚILOR
AVANSATE DE PRODUCȚIE ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR
SPRIJINUL NERAMBURSABIL ·
În forma lansată în consultare, de anul trecut, propunerea de Ghid al solicitantului POR 2.2 - IMM prevede ca firmele să depună proiecte de
minimum 200.000 euro și maximum 1 milion de euro.
Intensitatea maximă a ajutorului regional reprezintă:
• maxim 70% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, respectiv maxim 60% pentru intreprinderi mijlocii (în regiunea de dezvoltare Nord
Est).
• maxim 55% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, respectiv maxim 45% pentru intreprinderi mijlocii (în regiunea de dezvoltare Vest).
• Restul din cheltuielile eligibile plus cheltuielile neeligibile din proiect va trebui suportat de beneficiar (din surse proprii, credite bancare etc.).
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Microîntreprinderile eligibile pot depune proiecte și cereri de finanțare în sistemul electronic MySMIS 2014, în intervalul:
24.12.2019 ora 12:00 - 24.03.2020 ora 12:00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/772-ghid-specific-2-2-imm-relansare-2019
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Stimularea progresului întreprinderilor pe lanțurile de valoare și a parteneriatelor cu universitățile publice, prin maximizarea valorii adăugate
din producția de bunuri inovatoare bazate pe cercetare științifică;
• Creșterea capacității întreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultimă generație și de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor-țintă;
• Crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat;
• Susținerea proceselor de specializare inteligentă;
• Dezvoltarea activităților CDI în domenii de interes social general.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Unități de cercetare-dezvoltare organizate ca întreprinderi;
• Întreprinderi care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
• Organizații neguvernamentale care realizează activități de cercetare-dezvoltare;
• Institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
• Centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare și inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:
• cercetare fundamentală;
• cercetare industrială;
• dezvoltare experimentală;
• studii de fezabilitate;
• activități de inovare.
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate în cadrul schemei sunt:
•
•
•
•
•

Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul economic
Cecuri de inovare

•
•
•
•
•

Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice

• Centre de transfer tehnologic
• Formarea resursei umane pentru
transfer tehnologic
• Parc științific
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE”
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul anual alocat este de 250 milioane lei.
Cercetare fundamentală – maxim 40 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 0% pentru acest tip de activitate.
Cercetare industrială – maxim 20 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 50% pentru acest tip de activitate.
Dezvoltare experimentală – maxim 15 mil. euro; iar nivelul de cofinanțare pentru solicitant este 75% pentru acest tip de activitate.
Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii si de 20% pentru
întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80%.
Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro;
Activități de inovare – maxim 7,5 mil. euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunere continuă până la 31 decembrie 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.res earch.ro/uploads/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema2-competitivitate.pdf
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT “FINANȚAREA PROIECTELOR CDI CONFORM PROGRAMULUI COOPERARE EUROPEANĂ
ȘI INTERNAȚIONALĂ”
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• Dezvoltarea resurselor umane, a 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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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).

18

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 1.
CERCETARE, DEZVOLTARE
TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN
SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII
ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII
AFACERILOR, OS 1.1

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor, OS 1.1, Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Finanțarea publică se va acorda ca ajutor de stat, pentru clustere de inovare si activități 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).
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 sunt concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de
cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între
întreprinderi și alte organizații din cluster.
Clusterul de inovare trebuie să fie constituit într-o entitate juridică.
Ajutoarele pentru clusterele de inovare se acordă exclusiv entității juridice care exploatează clusterul de inovare (organizația clusterului).
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor, OS 1.1, Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Clusterul va conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și cel puțin o parte independentă de tip instituție
de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD).
În cadrul acestei competiții beneficiarii eligibili sunt clusterele de inovare = înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum
ar fi întreprinderi 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) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în
comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de
contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.
Organizaţie de cercetare și diseminare a cunoştinţelor (pe scurt organizaţie de cercetare) = înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau
institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală
orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod
independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de
activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi
veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei
astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor, OS 1.1, Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în 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.
În cadrul acestor apeluri se vor finanţa proiecte dedicate dezvoltării capacităţii de cercetare a clusterelor de inovare. Durata de
implementare a unui proiect este de maximum 36 de luni, fără a depăşi data de 30 decembrie 2023.
Solicitantul trebuie să demonstreze că finanțarea publică solicitată contribuie la dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare în cadrul clusterului
(inclusiv prin întărirea rolului partenerilor cu activitate CD în cadrul clusterului și atragerea de noi entități cu activitate CD în cluster), la
intensificarea activităților de inovare în cluster (de exemplu prin introducerea de noi produse – bunuri sau servicii - și procese pe piață) și la
creșterea competitivității economice a clusterului (prin creșterea cifrei de afaceri agregate, a valorii agregate a exporturilor sau a altor indicatori
economici); de asemenea prin proiectul propus se vor crea noi locuri de muncă de înaltă calificare la nivelul clusterului.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor, OS 1.1, Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate
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);
• 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.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor, OS 1.1, Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în
sănătate
VALOAREA GRANTULUI
Valoarea finanțării publice nerambursabile pentru un proiect este cuprinsă între minim 2,375 milioane lei (500.000 euro) și maxim 35,636
milioane lei (echivalentul a 7,5 milioane euro). Banii vor fi disponibili pentru proiecte derulate în toată țara.
Apelul de proiecte va avea un buget total de 31,7 milioane euro (150 milioane lei).
TERMEN PENTRU APLICARE
Apelul de proiecte va fi deschis începând cu data de 29.02.2020, ora 09.00 şi se va închide la 28.04.2020, ora 17.00.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4324/oi-cercetare-anun-a-deschiderea-apelului-de-proiecte-aferent-ac-iunii-1-1-1-mari-infrastructuri-decd-tip-de-proiect-proiecte-pentru-clustere-de-inovare-in-perioada-29-02-2020-28-04-2020
http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4148/competitii-actiunea-1-1-1-a-b-f-mari-infrastructuri-de-cd
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FINANȚATOR
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 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)

27

UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 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 (HORIZON 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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode
=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageS
tate
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode
=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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PROGRAMUL ORIZONT 2020
(HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL
PENTRU IMM-URI – APEL DE
PROIECTE PENTRU AFACERILE
INOVATOARE

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ
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UNIUNEA EUROPEANĂ

PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – GRANTURI ȘI FINANȚARE MIXTĂ

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.
Faza a II-a a Programului: Grantul pentru Faza a II-a are în vedere proiecte de inovare susținute de un plan solid și strategic (elaborat și finanțat
parțial prin Faza I a Instrumentului pentru IMM-uri; dacă ideea de afacere demonstrează suficientă maturitate și fezabilitate se poate aplica direct în
Faza a II-a).
Faza a III-a – Accelerarea în afaceri
În vederea facilitării exploatării comerciale a activităților de inovare rezultate din faza I sau faza a II-a, Instrumentul pentru IMM-uri propune servicii
de accelerare a afacerii. Printre acestea se numără sprijinul pentru dezvoltarea în continuare a capacității de investiții, sprijin pentru colaborarea cu
investitorii și clienții privați prin activități de brokeraj și evenimente (inclusiv târguri), asistență în ceea ce privește riscul de finanțare și o serie de alte
activități și servicii de sprijinire a inovării oferite prin Rețeaua Enterprise Europe.
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UNIUNEA EUROPEANĂ

PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – GRANTURI ȘI FINANȚARE MIXTĂ

SOLICITANȚI ELIGIBILI
• IMM-uri sau grupuri de IMM-uri (cel puțin 2 parteneri internaționali)
• IMM-uri profitabile,
• Companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont
2020.
• Companiile mari sau furnizorii de cercetare pot fi implicați ca părți terțe.
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UNIUNEA EUROPEANĂ

PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – GRANTURI ȘI FINANȚARE MIXTĂ

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.
• prototiparea;
• miniaturizarea;
• scalarea;
• proiectarea;
• verificarea performanțelor;
• testarea;
• demonstrarea;
• dezvoltarea liniilor pilot;
• validarea pentru replicarea pieței, inclusiv alte activități menite să aducă inovarea în pregătirea și maturitatea investițiilor pentru absorbția pieței.
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UNIUNEA EUROPEANĂ

PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) - INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI – GRANTURI ȘI FINANȚARE MIXTĂ

VALOAREA GRANTULUI
Minim 500.000 euro – Maxim 2,5 milioane euro/beneficiar
Contribuția beneficiarului este de 30%
În cadrul opțiunii de finanțare mixtă, componenta de grant este limitată la 2,5 milioane EUR, combinată cu o componentă de capitaluri de până la
15 milioane EUR. Puteți solicita o sumă mai mare sau mai mică, justificată în mod corespunzător, atunci când se depune aplicația.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Apel deschis continuu conform calendarului: 18 Martie 2020 17:00:00 Ora Bruxelles-ului, 19 Mai 2020 17:00:00 Ora Bruxelles-ului ,
07 octombrie 2020 17:00:00 Ora Bruxelles-ului
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-20182020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null
;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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FINANȚATOR
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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 să fie 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 conform calendarului: 19 Februarie 2020 17:00:00 Ora Bruxelles-ului , 09 iunie 2020 17:00:00 Ora Bruxelles- ului , 27 octombrie
2020 17:00:00 Ora Bruxelles-ului
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fasttrackinnovationpilot
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-20182020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaC
ode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTa
blePageState
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) –FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET OPEN)
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Apel destinat RIA – Acțiunilor de Cercetare-Inovare
Prin acest instrument de finanţare programul își propune să sprijine colaborarea interdisciplinară și inovarea în domeniul cercetării științifice și
tehnologice vizionare și cu grad ridicat de risc, aflate în stadii incipiente.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
IMM-uri, companii, organizații private
Propunerile de finanțare trebuie să fie depuse de consorții formate din cel puțin trei entități juridice stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale
UE sau țări asociate Orizont 2020, ce au în vedere exploatarea de idei noi, abordarea inovării radicale prin tehnologii noi.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Viziune radicală: proiectul trebuie să abordeze o viziune clară și radicală, permisă de un nou concept tehnologic care se adresează unor
paradigme actuale.
• Tehnologie radicală: proiectul trebuie să vizeze o noutate și un progres ambițios în domeniul științei și tehnologiei.
• Cercetare interdisciplinară ambițioasă pentru realizarea unui progres tehnologic care să deschidă noi domenii de investigație.
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) –FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET OPEN)
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat acestui tip de Apel de proiecte, la nivelul UE este de aproximativ 354 200 000 Euro.
Maxim 3 milioane euro/beneficiar
Contribuția beneficiarului este de 30%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Conform calendarului: 13 Mai 2020 17:00:00 Ora Bruxelles-ului
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetopen-01-2018-2019-2020
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PROIECT FINANȚAT PRIN ORIZONT
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UNIUNEA EUROPEANĂ

PROIECT FINANȚAT PRIN ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) – H2020-INNOSUP03-07-08-2017. MICRO GRANTURI PENTRU
PROIECTE DE COOPERARE TRANSNAȚIONALĂ

OBIECTIVUL PROIECTULUI
Prin oferirea de micro granturi, proiectul încurajează utilizarea tehnologiilor avansate de fabricație de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)
pentru a-și îmbunătăți procesele de producție pentru utilizarea eficientă a resurselor și a energiei.
Se urmărește cooperarea transnațională dintre IMM-uri și minimum două centre tehnologice internaționale KET specializate în soluționarea
problemelor cu care se confruntă producția ecologică. Accentul se pune astfel pe modernizarea proceselor de producție.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
IMM-uri: mai puțin de 250 de angajați; cifră anuală de afaceri, nu mai mult de 50 milioane euro.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
•
•
•
•
•

dezvoltarea ne noi procese de producție;
îmbunătățirea produselor existente prin reducerea costurilor de producție;
îmbunătățirea produselor existente prin reducerea dependenței de materii prime;
îmbunătățirea producției prin reducerea consumului de energie;
diminuarea impactului negativ asupra mediului prin reducerea producerii de deșeuri.
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PROIECT FINANȚAT PRIN ORIZONT 2020 (HORIZON 2020) – H2020-INNOSUP03-07-08-2017. MICRO GRANTURI PENTRU
PROIECTE DE COOPERARE TRANSNAȚIONALĂ

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul alocat acestui tip de Apel de proiecte, la nivelul UE este de aproximativ 2.000.000 Euro.
Valoarea maximă a sprijinului financiar pentru fiecare terț: maxim 50.000 EUR (furnizat ca sumă forfetară).
Contribuția beneficiarului este de 30%
Durata preconizată a unui proiect de microgrant: până la 6 luni
Țările eligibile: statele membre ale UE și țările asociate specificate în vederea colaborării în cadrul Programului de tip Horizon 2020.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Conform calendarului: 29 Aprilie 2020 17:00:00 Ora CET
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.ket4sme.eu/micro-grants
https://www.ket4sme.eu/wp-content/uploads/2019/04/6_KET4CP_Guide-for-Applicants_v3.pdf
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
REGIONAL 2014-2020, AP 9
SPRIJINIREA REGENERĂRII
ECONOMICE ȘI SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE
DIN MEDIUL URBAN, PI 9.1,
DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ
SUB RESPONSABILITATEA
COMUNITĂȚII

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

44

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 9 SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PI 9.1, DEZVOLTARE LOCALĂ
OBIECTIVUL PROGRAMELOR
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Grupurile de acţiune locală (GAL), constituite din reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii
civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru interventie.
Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu/sectoarele municipiului București – ca membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare
Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ sectoarele municipiului București - membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor
selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale
Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform llegislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea
proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport
Întreprinderi de economie socială de inserție.
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 9 SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PI 9.1, DEZVOLTARE LOCALĂ
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Investiţiile finanţabile în cadrul acestui program vor viza zonele urbane cu peste 20.000 locuitori. În cadrul acestei priorități de intervenţie se vor
dezvolta intervenţii ce vizează nu doar un singur tip de proiect, ci un „pachet de proiecte”, variate ca obiective de investiţii şi ca scop, atât hard
(POR), cât și soft (POCU). În cadrul POR se vor finanța:
• investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuințelor sociale
• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;
• investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unități de învățământ preuniversitar (creşe, grădinițe, școli primare,
școli gimnaziale etc.);
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 9 SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PI 9.1, DEZVOLTARE LOCALĂ
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
În cadrul POR se vor finanța:
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: construcția / reabilitarea / modernizarea clădirilor pentru a
găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement si sport etc.;
• crearea/reabilitarea/modernizarea spatiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi
neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale si comerciale, etc.);
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie sociala de inserție.
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 9 SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PI 9.1, DEZVOLTARE LOCALĂ
VALOAREA GRANTULUI
Valoare minima aferentă cheltuielilor eligibile:
• 30.000 euro – pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI
• 20.000 euro – pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi
Valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură la nivel de strategie: 4.900.000 euro
Alocare financiara pentru Axa 9: 95,32 mil. euro (FEDR si buget de stat)
SPRIJINUL NERAMBURSABIL
100% în cazul întreprinderilor de economie socială de inserție
Maxim 98% pentru celelalte categorii de beneficiari
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 9 SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PI 9.1, DEZVOLTARE LOCALĂ
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunerea proiectelor este:
• până la data de 31 decembrie 2021, ora 10:00 – pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI
• până la data de 1 iunie 2020, ora 17:00 – pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi aferent schemei de minimis pentru
întreprinderile de economie socială de inserție
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://regio-adrcentru.ro/9-1-dezvoltare-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii/
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL
UMAN 2014-2020, AP 5, OS 5.1, REDUCEREA
NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN
RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE
SOCIALĂ DIN COMUNITĂȚILE
MARGINALIZATE (ROMA ȘI NON-ROMA) DIN
ORAȘE/MUNICIPII CU PESTE 20.000
LOCUITORI – ETAPA A III-A A
MECANISMULUI DLRC (DEZVOLTARE
LOCALĂ PLASATĂ SUB
RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII)

FINANȚATOR
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 5, OS 5.1, REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN
RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE (ROMA ȘI NON-ROMA) DIN
ORAȘE/MUNICIPII CU PESTE 20.000 LOCUITORI – ETAPAA III-AA MECANISMULUI DLRC
OBIECTIVUL PROGRAMELOR
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din
orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
• Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
• Furnizori autorizați de formare profesională;
• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
• Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
• Asociații și fundații;
• Organizații sindicale;
• Organizații patronale;
• Întreprinderi sociale de inserție;
• Angajatori;
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 5, OS 5.1, REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN
RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE (ROMA ȘI NON-ROMA) DIN
ORAȘE/MUNICIPII CU PESTE 20.000 LOCUITORI – ETAPAA III-AA MECANISMULUI DLRC
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Camere de Comerţ şi Industrie.
• Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice acestor strategii.
Activitățile finanțate prin POCU sunt:
• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
• Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
• Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
• Combaterea discriminării și a segregării
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 5, OS 5.1, REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN
RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE (ROMA ȘI NON-ROMA) DIN
ORAȘE/MUNICIPII CU PESTE 20.000 LOCUITORI – ETAPAA III-AA MECANISMULUI DLRC
VALOAREA GRANTULUI
Valoarile minime și maxime ale proiectelor vor fi stabilite de GAL-uri prin Ghidurile propria aferente SDLurilor aprobate
Suma minima aferentă unei fișe de proiect este 101.000 euro, echivalentul minim a 477.437,10 RON.
Bugetul apelului este de 81,2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor sprijini reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune
socială care provin din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe grupurile roma.
CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI
Variabilă
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AP 5, OS 5.1, REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN
RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE (ROMA ȘI NON-ROMA) DIN
ORAȘE/MUNICIPII CU PESTE 20.000 LOCUITORI – ETAPAA III-AA MECANISMULUI DLRC
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunerea proiectelor este în perioada: 1 noiembrie până la data de 31 decembrie 2021.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS
PRIVIND PROGRAMUL
GUVERNAMENTAL „GROWTH INVESTIM ÎN COPII, INVESTIM ÎN
VIITOR”

FINANȚATOR

GUVERNUL ROMÂNIEI
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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 în baza Hotărârii nr. 239/2019 pentru
instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim în copii, investim în viitor”.
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;

GUVERNUL ROMÂNIEI
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SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PRIVIND PROGRAMUL GUVERNAMENTAL „GROWTH - INVESTIM ÎN COPII, INVESTIM ÎN
VIITOR”
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
https://www.gov.ro/ro/stiri/prima-reuniune-a-comisiei-pentru-programul-growth-investim-in-copii-investim-in-viitor
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI
MARITIME 2014-2020, CALENDAR
ESTIMATIV DE LANSARE A
APELURILOR DE PROIECTE

FINANȚATOR

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020, CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A
APELURILOR DE PROIECTE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME (POPAM) 2014 - 2020 își propune în principal creșterea producției în
acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea
și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.
CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A APELURILOR DE PROIECTE/ ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Se intenționează lansarea în primul trimestru al anului 2020:
 PU 1 - Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv
și bazat pe cunoaștere
• Măsura I.23 Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și
adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor,
investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor
 PU 2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare,
competitive și bazată pe cunoaștere
• Măsura II.5 Articolul 49 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020, CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A
APELURILOR DE PROIECTE

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A APELURILOR DE PROIECTE/ ACTIVITĂȚI ELIGIBILE/
Se intenționează lansarea în primul trimestru al anului 2020:
 PU3 - Stimularea punerii în aplicare a PCP
• Măsura VI.1 Articolul 76 Control și executare (fără lit.e)
• Măsura VI.1 Articolul 76 Control și executare (lit.e)
• Măsura VI.2 Articolul 77 Colectarea datelor
 PU4 - Creșterea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale
• Măsura III.4 Articolul 64 Activitățile de cooperare
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PRIVIND PROGRAMUL GUVERNAMENTAL „GROWTH - INVESTIM ÎN COPII, INVESTIM ÎN
VIITOR”
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Pentru a fi în permanență informați cu privire la activitatea DGP AMPOPAM vă invităm să accesați atât paginile web www.ampeste.ro și
www.madr.ro cât și paginile dedicate POPAM de pe rețelele de socializare:
https://www.facebook.com/POPAM.2014.2020 https://twitter.com/popam_2014_2020.
În vederea îmbunătățirii modului de acordare a fondurilor nerambursabile prin POPAM, vă invităm să completați “Formularul de intenție de
depunere a unei Cereri de finanțare” accesând http://ampeste.ro/informari/491-formularul-deintentie-de-depunere-a-unei-cereri-definantare.html și
să-l transmiteți pe adresa de email pescuit@madr.ro.
https://ampeste.ro/
https://ampeste.ro/popam-2014-2020/stadiul-implementarii-fepam/875-stadiul-implementarii-popam-2014-2020-la-06-decembrie-2019.html
file:///C:/Users/Radulescu/Documents/Downloads/19.12.2019Newsletter_oct_dec.pdf
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020,
CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE
A APELURILOR DE PROIECTE PE
SUBMĂSURI (FEBRUARIE-IULIE
2020)

FINANȚATOR
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A APELURILOR DE
PROIECTE PE SUBMĂSURI (FEBRUARIE-IULIE 2020)

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) este Programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. implementarea tehnică și financiară este
asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autorităţile publice locale au avut la
dispoziţie aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investiţiilor la standarde europene, eficiente şi
rentabile.
PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE FINANCIARĂ
2014‐2020/ ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la
dezvoltarea spațiului rural.
Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER
îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A APELURILOR DE
PROIECTE PE SUBMĂSURI (FEBRUARIE-IULIE 2020)

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Potențialii beneficiari eligibili vor fi: persoanele fizice autorizate, întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari)
definite conform legislației naționale în vigoare, cooperativele agricole, grupurile de producători etc.
CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A APELURILOR DE PROIECTE PE SUBMĂSURI (FEBRUARIE-IULIE 2020)
Măsura/Submăsura – perioada estimativă de lansare – alocare estimativă (în euro)
• Măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei” – aprilie: 7.225.252 euro
• Submăsura 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate” – iulie: 2.008.739 euro
• Submăsura 3.2 „Sprijin pentru activitățile de informare şi de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne” – iulie:
4.072.493 euro
• Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta irigații – martie – aprilie:
43.222.547 euro
• Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole” (sesiunea va fi organizată doar pentru investiții în abatoare
de capacitate mică în zona montantă) – aprilie: 6.896.879 euro
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A APELURILOR DE
PROIECTE PE SUBMĂSURI (FEBRUARIE-IULIE 2020)

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A APELURILOR DE PROIECTE PE SUBMĂSURI (FEBRUARIE-IULIE 2020)
Măsura/Submăsura – perioada estimativă de lansare – alocare estimativă (în euro)
• Submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și
evenimentelor catastrofale” – februarie: 13.039.804 euro
• Submăsura 5.2 „Sprijin pentru investiții în acțiuni menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor
catastrofale” – februarie: 3.677.431 euro
• Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” - sfârșit aprilie: 42.681.019 euro
• Submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” - sfârșit aprilie: 1.984.801 euro
• Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” - martie: 42.289.252 euro
• Submăsura 17.1 „Contribuții la primele de asigurări” - martie: 39.336.228 euro
• Submăsura 19.3 “Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” - aprilie: 4.358.006 euro
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: https://www.afir.info/, https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
https://www.pndr.ro/
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER,
"STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII PENTRU PROCESAREA ŞI MARKETINGUL
PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBŢINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE"

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
Sesiunea se adresează exclusiv beneficiarilor care au semnat contracte de finanțare cu AFIR aferente schemei de ajutor de stat GBER.
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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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
Sesiunea se adresează exclusiv beneficiarilor care au semnat contracte de finanțare cu AFIR aferente schemei de ajutor de stat GBER.
Potențialii beneficiari eligibili vor fi: persoanele fizice autorizate, întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi
mari) definite conform legislației naționale în vigoare, 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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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 (respectiv o contribuție a beneficiarului de minim 60%) și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi, pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme
asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER,
"STIMULAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII PENTRU PROCESAREA ŞI MARKETINGUL
PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBŢINERII DE PRODUSE NEAGRICOLE"
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 30 iunie 2020, ora 16:59
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
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2A, "INVESTIŢII ÎN
PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL”, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3A: SECTOR
DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE UNITĂȚI DE PROCESARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 1305/ 2013,
art.17, în măsura 4. Investiţii în active fizice – și contribuie la domeniul de intervenție DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari
printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a
produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor
interprofesionale.
SCOPUL
Scopul domeniului de intervenție DI 3A: investiţiile individuale şi/sau colective care conduc la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de
procesare şi de comercializare a produselor agricole, 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
depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing în cadrul lanţurilor
alimentare; investiţii pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea
calității produselor.
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2A, "INVESTIŢII ÎN
PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL”, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3A: SECTOR
DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE UNITĂȚI DE PROCESARE

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Potențialii beneficiari eligibili vor fi:
Persoanele fizice autorizate
Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari) definite conform legislației naționale în vigoare
Societăți cooperative
Cooperativele agricole
Grupurile de producători
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• În cadrul acestei submăsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi
marketingul produselor din fructe pentru:
• modernizarea și crearea de unități de procesare și comercializare;
• introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
• creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
• îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;
• creşterea numărului de locuri de muncă;
• scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES (gaze cu efect de seră).

73

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2A, "INVESTIŢII ÎN
PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL”, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3A: SECTOR
DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE UNITĂȚI DE PROCESARE

SUMELE ALOCATE SPRIJINUL NERAMBURSABIL
Fondurile disponibile pentru Sesiunea de depunere sunt de 15.000.000 euro (din care 10.181.350 euro nealocați până la data de 10 febv.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL
Întreprinderi micro și mici - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
• 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
• 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare);
Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
• 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
• 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).
Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
• 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
• 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de
puncte procentuale, în următorul caz: • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUBMĂSURA 4.2A, "INVESTIŢII ÎN
PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL”, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3A: SECTOR
DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE UNITĂȚI DE PROCESARE
DEAD-LINE PENTRU APLICARE: 28 FEBRUARIE 2020, ORELE 15:59
PRAGUL MINIM de selecție a proiectelor pentru Apelul de proiecte aferent submăsurii 4.2a este de 10 puncte.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://www.pndr.ro/
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lang=RO
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, MĂSURA 15, SUBMĂSURA 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE
SILVOMEDIU", SCHEMA DE AJUTOR DE STAT "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR"

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului
(silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației
naționale în domeniul gestionării pădurilor.
SCOPUL
Scopul schemei de ajutor de stat vizează acordarea ca sumă fixă pe unitatea de anual, suprafaţă (ha), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ
Teritoriale) de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi
a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:
● Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament,
● Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală
pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%.
Pentru suprafețele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, MĂSURA 15, SUBMĂSURA 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE
SILVOMEDIU", SCHEMA DE AJUTOR DE STAT "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR"

SOLICITANȚI ELIGIBILI
Potențialii beneficiari eligibili vor fi:
Unitățile administrative-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;
Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;
Asociații ale beneficiarilor.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin
suprafețe mai mici și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.
• Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii, printre altele, trebuie:
• să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din angajament,
• să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafață din angajament și pe toată
perioada de angajament,
• să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută aceștia într-o unitate de producție și/sau protecție (conform
amenajamentului silvic).
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, MĂSURA 15, SUBMĂSURA 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE
SILVOMEDIU", SCHEMA DE AJUTOR DE STAT "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR"

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• să delimiteze o zonă de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței pentru care se încheie un angajament în cadrul căreia nu va
efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a angajamentului, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului.
• să contracteze sau să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat, până
la platforma primară, pe suprafața parcursă cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2.
• să respecte normele privind ecocondiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada
angajamentului, în cazul în care dețin și suprafețe agricole.
• Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar
terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, MĂSURA 15, SUBMĂSURA 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE
SILVOMEDIU", SCHEMA DE AJUTOR DE STAT "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR"

CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI
Până la 500 hectare - 0%
Peste 500 hectare – Variabil
Alocarea financiară pe sesiunea de depunere este de cca. 29.000.000 euro.
Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă și cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie – 31 decembrie 2020).
PERIOADĂ DE DEPUNERE PENTRU APLICARE 2 Martie – 15 Mai 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Informațiile detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat pot fi consultate la centrele județene ale APIA, respectiv în Ghidul solicitantului și
documentele de implementare publicate pe site-ul APIA, www.apia.org.ro
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-08-13-05-22-45pliant_M15_mare_2019.pdf
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climaticesi-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentruangajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-3
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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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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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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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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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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
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
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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.
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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
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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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE)

GRANTURI ACORDATE IMM-URILOR DE CĂTRE GUVERNELE NORVEGIEI, ISLANDEI ȘI STATULUI LIECHTENSTEIN –
ENERGY. APEL PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE

RO-

OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Mai puțină energie obținută prin consumul de carbon și siguranță crescută a aprovizionării.
Toate cele trei apeluri - apelul 4(a), apelul 4(b) și Schema de granturi mici sprijină proiectele care contribuie direct la reducerea gazelor cu efect
de seră.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri și Parteneriate ale acestora
Principalele activități ale aplicantului au o strânsă legătură cu activitatea pentru care aplicația va fi depusă.
Principala activitate desfășurată de Partener este strâns legată de activitatea pentru care acesta își va aduce contribuția în proiect.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice)
• Eficiența energetică în industrie
• Eficiența energetică în infrastructură
• Eficiența energetică a produselor
• Eficiența energetică în sectorul transporturilor
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN (GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE)

GRANTURI ACORDATE IMM-URILOR DE CĂTRE GUVERNELE NORVEGIEI, ISLANDEI ȘI STATULUI LIECHTENSTEIN –
ENERGY. APEL PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE

RO-

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Fondurile nerambursabile în cuantum de peste 60 de milioane de euro, acordate de cele 3 țări donatoare pe diverse tipuri de apeluri și sunt
gestionate în România prin Ministerul Fondurilor Europene.
• Pentru Schema de granturi mici - între 50.000 euro și 200.000 euro
• Pentru Apelul 4: între 200.000 euro și 2.000.000 euro
Contribuția beneficiarului este variabilă, potrivit ghidului: între 10% și 90%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
31 martie 2020, ora 14:00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania/romania-energy/energy-efficiencysubpage/call/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
GRANTURILE SEE 2014 - 2021, APEL DE PROIECTE – DIALOG SOCIAL. MUNCĂ DECENTĂ
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Consolidarea cooperării tripartite între organizațiile patronale, sindicatele și autoritățile publice și promovarea muncii decente
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Parteneri sociali (organizații patronale și sindicate);
• Autoritățile și instituțiile publice care au roluri statutare legate de muncă decentă sau cooperarea tripartită;
• Instituțiile autorităților publice care au ca obiect de activitate promovarea conceptului de muncă decentă și / sau dialogul tripartit.
•
•
•
•
•

Pe lângă aceștia, pot aplica în calitate de parteneri, următoarele entități constituite ca persoane juridice în România sau în Norvegia:
Asociațiile de afaceri și organizațiile care reprezintă agenda privind munca decentă;
Companii care sunt implicate în punerea în aplicare a agendei privind munca decentă;
ONG-urile care sunt implicate în punerea în aplicare a agendei privind muncă decentă;
Instituții de învățământ și cercetare care pot oferi formare în domeniul dialogului social și/sau al aspectelor legate de munca decentă.
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
GRANTURILE SEE 2014 - 2021, APEL DE PROIECTE – DIALOG SOCIAL. MUNCĂ DECENTĂ
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• îmbunatățirea dialogul social și a cooperării
 sprijin pentru consolidarea dialogului tripartit și a consultărilor la nivel național, regional sau local;
 sprijin pentru consolidarea dialogului bipartit și a consultărilor la nivel național, regional sau local;
 dezvoltarea structurilor și practicilor pentru dialogul social pe teme de muncă decentă (de exemplu, condiții de muncă, securitate și
sănătate în muncă, infracțiuni legate de muncă și acces la angajare).
• implementarea îmbunătățită a agendei privind munca decentă (condiții de muncă corecte)
 sprijinirea campaniilor de sensibilizare privind subiectele de muncă decentă (de exemplu, echilibrul între viața profesională și cea privată,
egalitatea de gen și nediscriminarea);
 sprijinirea proiectelor de îmbunătățire a aplicării legislației naționale referitoare la munca decentă;
 training pentru sprijinirea formării în domeniul muncii decente.
• facilitarea ocupării forței de muncă.
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
GRANTURILE SEE 2014 - 2021, APEL DE PROIECTE – DIALOG SOCIAL. MUNCĂ DECENTĂ
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• facilitarea ocupării forței de muncă.
 dezvoltarea măsurilor privind politica activă a pieței muncii, cu implicarea partenerilor sociali;
 activitățile de facilitare a accesului la locuri de muncă (de exemplu, campanii de sensibilizare, formarea personalului profesional, grupurile
de lucru pentru măsurile PAPM).
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul prezentului apel de proiecte dedicat 11 state, printre care se regăsește și România este de 13.500.000 Euro.
• Valoarea grantului este între 50.000 euro și 400.000 euro
Contribuția beneficiarului este de Minim 10%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Data limită de depunere a proiectelor: 04.03.2020, ora 13:00.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/
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FINANȚATOR
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 - 2021, APELURI DE PROIECTE – ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Active Citizens Fund este un program de finanțare care se desfășoară în România între 2019-2024, având ca obiectiv consolidarea societăţii civile și
a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Solicitanţii eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit
(ONG) înfiinţate legal în România. Este puternic încurajat parteneriatul atât cu alte organizații neguvernamentale (care pot fi din acelaşi
domeniu de activitate sau din alte domenii complementare), cât şi cu alţi stakeholderi (autorităţi locale sau centrale, companii, alte entităţi publice
sau private). De asemenea, este încurajat parteneriatul cu entităţi din statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• ONG-uri înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924
• Crucea Roșie Română şi filialele acesteia cu personalitate juridică
• Fundaţiile de tineret
PARTENERI ELIGIBILI
• ONG-uri (din România, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Moldova, Ucraina şi Serbia)
• Entități publice cu personalitate juridică (autorități publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii publice guvernamentale
descentralizate, unități administrativ-teritoriale, universități etc.)
• Entități private cu personalitate juridică
• Organizații, agenții sau organisme internaționale
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 - 2021, APELURI DE PROIECTE – ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE/ DOMENII DE ASISTENȚĂ
• Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență
• Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau
convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen
• Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile
• Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV)
• Mediu și schimbări climatice
• Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor
CALENDARUL APELURILOR
• Apel 1 – Participare civică în zone insuficient deservite (ongoing)
Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.
Finanțare: Granturi mici: Între 5.000 și 50.000 Euro
Granturi tip răspuns rapid: Între 5.000 și 15.000 Euro.

100

NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 - 2021, APELURI DE PROIECTE – ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA
CALENDARUL APELURILOR
• Apel 2 – Educaţie şi implicare civică (runda 1)
Obiectivul acestui Apel este de a crește nivelul educației pentru drepturile civice şi drepturile omului și de a acorda sprijin în
exercitarea/consolidarea drepturilor lor.
Finanțare între 50.001 – 100.000 Euro.
• Apel 3 – Activism civic și advocacy (runda 1)
Obiectivul acestui Apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.
Finanțare:
Granturi medii: Între 50.001 – 100.000 Euro;
Granturi mari și Granturi strategice: Între 100.001 – 250.000 Euro.
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GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 - 2021, APELURI DE PROIECTE – ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA
CALENDARUL APELURILOR
• Apel 4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal (ongoing)
Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului/tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient
deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.
Finanțare:
Granturi mici: Între 5.000 și 50.000 Euro;
Granturi tip răspuns rapid: Între 5.000 și 15.000 Euro.
• Apel 5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal (runda 1)
Obiectivul acestui Apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv
în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.
Finanțare:
Granturi medii: Între 50.001 – 100.000 Euro;
Granturi mari și Granturi strategice: 100.001 – 250.000 Euro.
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GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 - 2021, APELURI DE PROIECTE – ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA
CALENDARUL APELURILOR
• Apel 6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite (ongoing)
Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv pe cea a comunităților
interetnice și de a contribui la incluziunea lor socială.
Finanțare între 5.000 şi 50.000 Euro.
• Apel 7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (runda 1)
Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/naţional pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi
să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.
Finanțare:
Granturi medii: între 50.001 şi 100.000 Euro;
Granturi mari: între 100.001 şi 250.000 Euro.

103

NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 - 2021, APELURI DE PROIECTE – ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA
CALENDARUL APELURILOR
• Apel 8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1)
Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația
populaţiei de etnie romă.
Finanțare:
Granturi medii: între 50.001 şi 100.000 Euro;
Granturi mari: între 100.001 şi 250.000 Euro.
• La sfârșitul lunii februarie vor fi lansate apelurile 9 și 11.
• Apelul 10 urmează a fi lansat la sfârșitul acestui an deoarece este restricționat la promotorii de proiecte, însemnând că doar cei care au
proiecte în implementare în cadrul Active Citizens Fund vor putea aplica la acel apel.
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GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 - 2021, APELURI DE PROIECTE – ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA
CALENDARUL APELURILOR
• Apel 9 - februarie 2020
Apelul 9 vizează diversificarea surselor de finanțare pentru ONG-uri, fie pentru solicitant, fie solicitantul aplică pentru a dezvolta sursele de
finanțare pentru alte organizații, de a le ajuta, a le forma etc.
• Apel 10 - sfârșitul anului 2020
Apelul 10 vizează proiecte strategice care au ca scop dezvoltarea capacității mai multor organizații în cadrul unui proiect. Prin capacitate se
întelege: comunicarea, transparența, managementul finanaciar, activitatea comitetului director etc
Totodată, apelul vizează creșterea vizibilității ONG-urilor, a rezultatelor pe care acestea le au, a rolului și importanței organizațiilor nonguvernamentale către publicul larg.
• Apel 11 - februarie 2020
Apelul 11 vizează proiectele strategice.
Vor fi alocate granturi mari și va fi o singură rundă.
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GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014 - 2021, APELURI DE PROIECTE – ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul total al celor 8 apeluri este de 26.493.800 Euro. Finanțarea proiectelor se va acorda sub formă de grant (finanţare
nerambursabilă), în urma unui proces de selecţie.
În cadrul programului sunt disponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse între 5.000 şi 250.000 Euro.
Rata de finanțare poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Există diferite termene limită pentru aplicare, în funcție de fiecare apel, cel mai apropiat dintre acestea fiind 11 martie 2020.
Detalii suplimentare despre fiecare apel sunt disponibile în secțiunea „Apeluri de Proiecte” sau pe site-ul Operatorului de Fond. Pentru a
ușura selectarea celui mai potrivit apel, Operatorul de Fond a realizat o hartă a apelurilor.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://activecitizensfund.ro/
https://activecitizensfund.ro/apeluri/
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MECANISMUL FINANCIAR AL
SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN
(SEE) 2014-2020, INNOVATION
NORWAY, APEL DE PROIECTE „SMES
GROWTH” ROMANIA

FINANȚATOR

NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
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NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020, INNOVATION NORWAY, APEL DE
PROIECTE „SMES GROWTH” ROMANIA
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Apelul de proiecte „SMEs Growth” România este un program de dezvoltare a afacerilor care are ca scop creșterea valorii și creșterea
durabilă în sectorul de afaceri românesc.
Asistența financiară nerambursabilă va fi acordată proiectelor IMM-urilor din România care vizează intervenții în următoarele trei
domenii:
• Inovație în Industria Verde („Green Industry Innovation”)
• Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”)
• IT&C
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• IMM-urile cu sediul în România
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Inovație în Industria Verde („Green Industry Innovation”)
• Dezvoltarea, implementarea și investiția în tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul
• Dezvoltarea de produse și servicii „verzi”
• Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție verzi”
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MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020, INNOVATION NORWAY, APEL DE
PROIECTE „SMES GROWTH” ROMANIA
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”)
• Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri maritime
• Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritime
• Dezvoltarea și investițiile în turismul de coastră sau maritime
• Dezvoltarea și investiții în biotehnologii „albastre”
• Dezvoltarea și investițiile în resurse aferente exploatării miniere a fundului mării
• Dezvoltarea de soluții de energie albastră
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit și acvacultură
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gestionare a gunoiului și deșeurilor maritime
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru rezervele de apă, inclusiv desalinizare
IT&C
• Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor ITC
• Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor care integrează tehnologii ITC

109

NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN
MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020, INNOVATION NORWAY, APEL DE
PROIECTE „SMES GROWTH” ROMANIA
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Valoarea bugetului financiar nerambursabil ce poate fi accesat este corespunzător fiecărui domeniu în parte:
• Inovație în Industria Verde („Green Industry Innovation”): Alocare: 11,06 milioane de euro
• Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”): Alocare: 3,7 milioane de euro
• IT&C: Alocare: 3,7 milioane de euro.
• Grantul minim care poate fi solicitat este de 200.000 euro, iar cel maxim de 2 milioane de euro. Rata de cofinanțare este variabilă (în
funcție de regiune de dezvoltare și tip de ajutor): minimum 10% contribuție nerambursabilă (pentru IMMurilor din București) –
maximum 70% (pentru regiunile mai puțin dezvoltate). Conform unor estimări prezentate în cadrul unei întâlniri de la finalul lunii
ianuarie la care fonduri-structurale.ro a participat, pe apelul anterior, media ajutorului nerambursabil s-a situat la cca. 45% din valorile
eligibile ale proiectelor.
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MECANISMUL FINANCIAR AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2014-2020, INNOVATION NORWAY, APEL DE
PROIECTE „SMES GROWTH” ROMANIA
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 28 mai 2020, ora României 14.00
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Romania/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/smes-growth-2nd-call/
https://www.eeagrants.ro/news
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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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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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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 valoarea 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 2020
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/

115

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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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 personalitate juridică din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori
de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate sisteme de monitorizare, în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de
reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de
creştere a eficienţei energetice.
Sucursalele, agențiile, reprezentanțele societăților sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică nu sunt eligibile.
Regiunea de implementare:
• Regiuni eligibile: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru.
• Regiuni neeligibile: Bucuresti-Ilfov.
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REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR INDUSTRIALI (PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.2)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale respectiv 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, obținerea avizelor, autorizațiilor 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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REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE LA NIVELUL CONSUMATORILOR
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.2)

INDUSTRIALI

(PROGRAMUL

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 2020
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/
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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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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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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 2020
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/
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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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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERARE
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)

DE

ÎNALTĂ

EFICIENŢĂ

(PROGRAMUL

OPERAȚIONAL

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
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)

DE

ÎNALTĂ

EFICIENŢĂ

(PROGRAMUL

OPERAȚIONAL

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
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)

DE

ÎNALTĂ

EFICIENŢĂ

(PROGRAMUL

OPERAȚIONAL

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 2020
http://mfe.gov.ro/poim-perioada-de-depunere-a-proiectelor-aferente-axelor-6-si-7-a-fost-prelungita-pana-la-31-decembrie-2020/
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/
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SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
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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
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Pentru a depune proiectul, companiile ar trebui să dețină terenul, un proiect minimal de arhitectură și un deviz general.
În cazul în care se depune un proiect cu construcție de hală/achiziție echipamente este nevoie de un flux tehnologic foarte clar și previziuni
financiare care să prognozeze plata de taxe și impozite pe 5 ani cel puțin la nivelul valorii ajutorului de stat primit.
În cadrul planului de afaceri societatea trebuie să demonstreze existența unor contracte ferme pe termen mediu și lung (minimum 3-5 ani) pentru
vânzarea produselor care vor rezulta din noul proiect de investiții.
Un aspect pozitiv al HG 476/2018 este faptul că beneficiarul poate demara, pe riscul său investiția imediat după depunerea cererii de finanțare. Se
poate câștiga astfel cca. 1 an în comparație cu sesiunea anterioară de depunere a cererilor de finanțare.
Beneficiarii vor trebui să probeze sursa cofinanțării proiectului: credit bancar, scrisoare de confort, împrumut intragrup sau din resurse propria,
dacă situațiile financiare pe 2018 permit această sursă.
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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 de către companiile nou înființate sau existente, IMM-uri sau companii mari.
Planul de investiții va fi inclus în Planul de afaceri și va fi structurat pe 3 mari categorii de active:
-construcție hală nouă, extindere
-achiziție echipamente noi - mașini, utilaje, linii tehnologice
-active necorporale.
 Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion
euro, conform HG 880/ 2018.
 Proiectele de investiții a căror valoare totală se situează sub valoarea de 13,5 milioane lei (valoare echivalentă de aproximativ 3
milioane euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro)) nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT AVÂND CA OBIECTIV STIMULAREA INVESTIŢIILOR CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE,
INSTITUITĂ PRIN H.G. NR. 807/2014
SUMELE ALOCATE
Schema funcționează pe mecanismul cererilor de rambursare; nu se acordă avans; rambursările se pot realiza gradual, pe faze de lucrări/achiziții
echipamente.
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 (Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș) și Regiunea Ilfov: o intensitate a sprijinului oferit de 35% raportat la cheltuiala eligibilă (max.
26,25 milioane euro)
Restul teritoriului national: o intensitate a sprijinului oferit de 50% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 37,5 milioane euro).
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Depunerea cererilor de acord pentru finanțare se realizează continuu în limita bugetului alocat schemei pentru anul în curs.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Se pot furniza la cerere de către reprezentanții indicați în ultimul slide al acestei prezentări.
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiRevizia2_06082018.pdf
https://www.startupcafe.ro/finantari/fonduri-nerambursabile-2020-ajutor-de-stat.htm
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PROGRAMELE NAȚIONALE DE
FINANŢARE ALE MINISTERULUI
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FINANȚATOR
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri derulează și în acest an următoarele programe naționale:
TIPURI DE PROGRAME NAȚIONALE
• Programul Internaționalizare 2020 – perioada estimativă de lansare: nespecificată pentru 2020;
• Programul Comerț 2020 – perioada estimativă de lansare: nespecificată pentru 2020;
• Programul de Microindustrializare 2020 – perioada estimativă de lansare: nespecificată pentru 2020;
• Programul Start-up Nation 2020 – perioada estimativă de lansare: în primul trimestru al anului 2020.
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-uri, 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 NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR (*Strict informativ cu raportare la Ghidurile anilor precedenți, întrucât documentația mai poate suporta unele
modificări pentru lansarea programului în 2020)
Programul național pentru internaționalizare 2020
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
• promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor românești pe pieţele externe;
• stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri în vederea internaționalizării;
• pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor şi serviciilor pe pieţele externe.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
• sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
• se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare
• îndeplinește o serie de criterii specifice programului.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR (*Strict informativ cu raportare la Ghidurile anilor precedenți, întrucât documentația mai poate suporta unele
modificări pentru lansarea programului în 2020)
Programul național pentru internaționalizare 2020
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
a) participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu;
b) participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate
c) crearea identităţii vizuale a unui IMM (marcă și/sau siglă și/sau slogan)
d) realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi
limba engleză/ altă limbă de circulație internațională
e) participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi
pieţe
f) analize și studii de piaţă
g) alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării
Pentru a alege una dintre activitățile de la lit. c-g. este obligatorie alegerea uneia dintre activitățile de la lit. a și/sau b.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul național pentru internaționalizare 2020
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români are alocat, în anul 2020, un buget de 10.000.000 lei credite de
angajament și 10.000.000 lei credite bugetare.
În anii trecuți, firmele private românești au putut obține fonduri nerambursabile de la stat de maximum 25.000 de lei fiecare, pentru a merge în
străinătate la târguri și expoziții prin acest program. Au putut intra la finanțare firme din domenii ca: tehnologia informaţiei (IT), sectorul alimentar,
fabricarea mobilei, industria textilă, cercetare, inovare ştiinţifică şi medicală.
În 2018, de exemplu, au fost favorizate firmele care au ales ca piețe-țintă zone din afara Uniunii Europene, cu prioritate Africa sau Asia.
În 2019, acțiunile promovate au fost în: Uniunea Europeană, Asia, America de Nord și Africa.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.startupcafe.ro/finantari/fonduri-firme-2019-inscrieri-internationalizare.htm
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul național pentru Comerț 2020
Programul național multianual de dezvoltare a activităților de comercializare a serviciilor de piață vine în susținerea firmelor mici și mijlocii care
pot primi fonduri nerambursabile de maximum 250.000 de lei fiecare, reprezentând maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
efectuate (fără TVA) pentru investiții în mici afaceri, în anumite condiții. Astfel, antreprenorul va trebui să suporte cel puțin 10% din valorea
eligibilă a investiției și TVA pentru toată investiția.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Fondurile nerambursabile de la bugetul de stat se vor acorda pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile (redate selectiv):
• achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională,
inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
• achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
• achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
• achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
• achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare,
control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, etc.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul național pentru Comerț 2020
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a serviciilor de piață (Programul Comerț) are o alocare propusă în proiectul de buget de
40.000.000 lei credite de angajament și 40.000.000 lei credite bugetare.
În Programul Comerț 2018, un număr de 209 microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) private s-au calificat pentru finanțări nerambursabile
de maximum 250.000 de lei de la stat. În total, peste 1.000 de firme s-au înscris în program în acel an. Nu toate IMM-urile au solicitat suma
maximă. Ediția 2019 a fost suspendată.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.startupcafe.ro/finantari/programul-comert-2019-desfiintare.htm
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul de Microindustrializare 2020
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.
În 2019, a fost publicată o procedură de organizare a programului Microindustrializare, dar până la finele anului nu a mai fost deschisă sesiunea.
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.
Programul national multianual de mocroindustrializare oferă sprijin microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii (IMM) din România care vor putea
obține noi fonduri nerambursabile de aproape 100.000 de euro/ fiecare, echivalentul a maxim 450.000 de lei.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul de Microindustrializare 2020
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.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul de Microindustrializare 2020
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.
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Programul Microindustrializare are alocat un buget de 65.000.000 lei credite de angajament și 65.000.000 lei credite bugetare, prin bugetul de stat
pe anul 2020.
Maxim 450.000 lei, cu o contribuție a beneficiarului de Minim 10%.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul Start-Up Nation 2020
Programul national mutianual pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-Up Nation” 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.
Fosta guvernare, cu puțin timp înainte să fie demisă prin moțiune de cenzură, declarase că urma să lanseze un nou Start-Up Nation spre finalul
anului 2019, însă în acest context, sesiunea a fost suspendată.
Ediția a III-a ar putea fi lansată în primul trimestru al anului 2020.
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Bugetul de stat pe anul 2020 prevede 1 miliard de lei, credite de angajament, care permit deschiderea ediției 2020 a programului Start-Up
Nation. Bugetul ar ajunge pentru circa 5.000 de firme într-un nou program Start-Up Nation 2020, de 2 ori mai puține decât nivelul de până acum
al programului, care țintea până la 10.000 de IMM-uri la sprijin. Asta dacă se va menține ajutorul nerambursabil de câte 200.000 de lei per firmă.
În prima ediție, din 2017 s-a alocat un buget de 1,6 miliarde de lei.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PROGRAMELE NAȚIONALE DE FINANŢARE ALE MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SINTEZA PROGRAMELOR
Programul Start-Up Nation 2020
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Se preconizează unele modificări precum:
• un pachet maxim eligibil de 25.000 de lei din ajutorul nerambursabil de maximum 200.000 de lei să fie alocat obligatoriu cel puțin către: un
site de prezentare a firmei, un soft de gestiune a datelor și semnătură electronica;
• modificarea criteriilor de evaluare, astfel încât să se pună accent pe inovare, tehnologii noi, performanţă antreprenorială, sustenabilitate a
afacerii;
Mai multe detalii referitoare la procedurile de implementare ale programelor enunțate mai sus, condițiile de eligibilitate, precum și alte informații
relevante vor fi furnizate în edițiile următoare ale prezentului Ghid.
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FINANȚATOR
FONDURI DE INVESTIȚII SUSȚINUTE DE UNIUNEA EUROPEANĂ
FONDURI DE INVESTIȚII SUSȚINUTE DE UNIUNEA EUROPEANĂ
Antreprenorii români pot apela la fonduri de investiții pentru finanțări de capital de risc. Pe scurt, fondul de investiții oferă firmei beneficiare o
finanțare și primește în schimb un pachet minoritar de părți sociale.
În ultimii 2 ani, cel puțin 3 fonduri de investiții românești susținute de Uniunea Europeană au apărut pe piață oferind finanțări de la 25.000 de
euro la 5 milioane de euro: GapMinder, Early Game Venture, Morphosis Capital.
Un alt fond românesc de investiții pentru startup-uri este Roca X, constituit de un grup de oameni de afaceri cu experiență.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.startupcafe.ro/finantari/finantare-firma-it-gapminder.htm
https://www.startupcafe.ro/bani-europeni/fonduri-investitii-firme-romanesti-euroimpact.htm
https://www.startupcafe.ro/bani-europeni/fonduri-firme-2019-morphosis-euroimpact.htm
https://www.startupcafe.ro/finantari/fond-investitii-startup-firme-it-rocax.htm
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FONDURI DE INVESTIȚII PENTRU START-UP-URI DE IT EUROPENE
1. EQT Ventures - 660 de milioane de euro
Fondul EQT Ventures II , în valoare de 660 de milioane de euro, destinat startup-urilor europene.
Firma de investiții EQT Ventures, cu sediul principal la Stockholm, Suedia, vrea să acorde runde de finanțare de serie A, B și C, adică în zona 4
milioane de dolari - 50 de milioane de dolari.
2. Accel Partners - 575 de milioane de dolari
Fondul Accel Partners este cunoscut pentru că a făcut investiții timpurii în startupuri care între timp au devenit companii uriașe, printre care
Facebook, Dropbox, Flipkart, Slack.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://eqtventures.com/team/
https://www.accel.com/contact
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3. Northzone - 500 milioane dolari
Firma de investiții suedeză Northzone a lansat un nou fond. de 500 de milioane de dolari.
Northzone IX va căuta startup-uri din Europa și de pe Coasta de Est a SUA, care se adresează consumatorilor sau companiilor.
În mod obișnuit, Northzone face investiții cuprinse între 1 milion și 20 de milioane de euro într-un startup.
Printre startup-urile celebre în care au băgat bani suedezii se numără Spotify, Kahoot! sau Catawiki.
4. Balderton Capital - 400 de milioane de dolari
Noul fond de 400 de milioane de dolari va fi gestionat de o echipă de 15 investitori, distribuiți în birourile de la Londra, Paris și Berlin.
Balderton Capital a mai finanțat, printre altele, aplicația fintech Revolut și platforma de pariuri online Betfair.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.startupcafe.ro/finantari/fond-investitii-startup-europa-spotify.htm
https://www.balderton.com/team/?tab=investment-team
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5. Acton - 215 milioane dolari
Firmade investiții germană Acton Capital a lansat un nou fond, de 215 milioane de dolari, pentru startup-uri europene de tehnologie.
Acton Fund V acordă finanțări de câte 5 - 20 de milioane de dolari unor startup-uri aflate în etapa de creștere din Germania și restul Europei (75%)
și din America de Nord (25%).
6. Earlybird Venture Capital
Firma germană de investiții Earlybird Venture Capital administrează 3 fonduri independente, care acoperă Europa de Vest, Europa Centrală și de
Est și Turcia, precum și un fond dedicat domeniului sănătății.
7. Atomico
Cu sediul central la Londra, Atomico este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții care finanțează startup-uri IT europene. În 2017, a lansat
Atomico IV, în valoare de 765 de milioane de dolari, considerat la vremea aceea cel mai mare fond de capital de risc din Europa, pentru investiții de
serie A în startup-uri.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://actoncapital.com/contact/, https://earlybird.com/contact/
https://www.startupcafe.ro/stiri-finantari-21622512-fond-investitii-765-milioane-dolari-pentru-firme-mici-din-printre-advisori-antreprenor-afaceri-romania.htm
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
 Protejează și promovează diversitatea culturală și lingvistică Europeană și stimulează bogăția culturală a Europei.
 Sprijină adaptarea sectoarelor culturale și creative la era digitală și la globalizare.
 Oferă deschidere către noi oportunități, piețe și categorii de public internaționale.
Subprogramul Media oferă sprijin pentru formare, pentru elaborarea de concepte si proiecte de jocuri video, pentru includerea în programele de
televiziune a operelor audiovizuale europene, pentru distribuția de filme europene non-naționale, pentru acces la piețe, pentru festivaluri de film,
pentru distribuția transnațională a filmelor europene, pentru distribuția de filme europene non-naționale, pentru fonduri de coproducție
internaționale, pentru organizarea în rețea a cinematografelor care proiectează filme europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru elaborarea
proiectelor individuale și pentru finanțarea pachetelor de proiecte.
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PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA
 I. Apel de proiecte – Sprijin pentru educația cinematografică 2020
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Un consorțiu (șeful de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate,
fundații, primării/consilii locale etc.) cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținut direct sau prin participare majoritară
de cetățeni din țările respective.
VALOAREA GRANTULUI/ BUGETUL ALOCAT
Cu un buget alocat de 1,9 milioane de euro, finanțarea acordată beneficiarului este de minim 200.000 euro. Contribuția financiară din
partea Uniunii nu poate depăși 70 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 12 martie 2020, ora 17.00 CET.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.media-romania.eu/articol_688_media_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
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 II. Apel de proiecte – Sprijin pentru festivaluri de film 2020
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Solicitanții trebuie să fie entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații,
municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și sunt deținute în mod direct sau prin
participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.
VALOAREA GRANTULUI/ BUGETUL ALOCAT
Cu un buget alocat de aprox. 500.000 de euro, finanțarea acordată beneficiarului este de maxim 180.000 euro.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 23 aprilie 2020, ora 17.00 CET.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/articol_693_media_pg_0.htm
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 III. Apel de proiecte – Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Solicitanții trebuie să fie societăți juridice europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei, care își au
sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA.
VALOAREA GRANTULUI/ BUGETUL ALOCAT
Cu un buget alocat de 7,5 milioane de euro, finanțarea acordată beneficiarului este fie de 300.000 sau 20% din totalul costurilor eligibile
(pt. documentarele creative), fie de 500.000 euro sau 12,50% din totalul costurilor eligibile (pt. filmele de ficțiune și de animație).
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 14 mai 2020, ora 17.00 CET.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/articol_697_media_pg_0.htm
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PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL MEDIA
 IV. Apel de proiecte – Proiect unic 2020 - Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Solicitanții trebuie să fie societăți europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor menționate mai sus, în special societăților de
producție independente legal constituite cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent.
VALOAREA GRANTULUI/ BUGETUL ALOCAT
Cu un buget alocat de 5,4 milioane de euro, Contribuția financiară se acordă sub formă de subvenție.
Contribuția financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect individual constă într-o sumă fixă de:
• 60 000 EUR în cazul creațiilor de animație;
• 25 000 EUR în cazul documentarelor creative;
• 50 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la cel puțin 1,5 milioane EUR;
• 30 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la mai puțin de 1,5 milioane EUR.
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 IV. Apel de proiecte – Proiect unic 2020 - Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 12 mai 2020, ora 17.00 CET.
Candidaturile trebuie să fie primite cel târziu la ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) în ziua respectivă, prin intermediul formularului electronic de
candidatură (eForm).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/articol_687_media_pg_0.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL CULTURA
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare între minimum 3 țări; proiectele de traduceri literare; platformele europene dedicate
mobilității și promovării creatorilor; rețelele europene care contribuie la profesionalizarea și întărirea capacității sectoarelor culturale și creative de
a lucra la nivel transnațional; premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura, arhitectura și muzica, Capitalele europene ale culturii și Marca
patrimoniului european.
Apel de proiecte – Apel de proiecte pentru consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în
Balcanii de Vest
Prioritățile apelului sunt:
A. Creșterea capacității industriilor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional și internațional:
• A.1. Promovarea cooperării între industriile culturale și creative din Balcanii de Vest și / sau cu statele membre UE (de exemplu: crearea de
noi parteneriate, rețele, contacte profesionale în interiorul și în afara regiunii);
• A.2. Consolidarea capacității operaționale a industriilor culturale și creative din Balcanii de Vest (de exemplu: dezvoltarea de noi competențe,
experiențe și expertize profesionale; dezvoltarea publicului; promovarea unor noi modele de business, management și marketing în industriile
culturale și creative; adaptarea la schimbările aduse de tehnologiile digitale).
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Apel de proiecte – Apel de proiecte pentru consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în
Balcanii de Vest
Prioritățile apelului sunt:
B. Creșterea circulației transnaționale a operelor culturale și creative și a mobilității transnaționale a actorilor culturali și creativi.
C. Sporirea dialogului intercultural între artiști, operatori culturali și publicul larg (promovarea diversității și a bogăției expresiilor artistice și
culturale în Europa; dialogul ca instrument de încurajare și susținere a creației, coeziunii sociale, înțelegerii culturale, toleranței, reconcilierii și
bunelor relații de vecinătate).
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Propunerile de proiecte trebuie depuse în parteneriat de cel puțin 5 organizații (un lider de proiect și parteneri) care activează în sectoarele
culturale și creative (cu excepția sectorului audiovizual).
Solicitanții sunt încurajați să propună un consorțiu cu majoritatea partenerilor din Balcanii de Vest și să includă organizații care au avut o
participare redusă la programul Europa Creativă până în prezent.
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PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL CULTURA
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Organizațiile din consorțiu trebuie să aibă activitate în sectoarele culturale și creative (cu excepția sectorului audiovizual). Organizația lideră de
proiect trebuie să aibă cel puțin 2 ani de existență juridică la momentul depunerii propunerii.
Solicitanții (lider de proiect și parteneri) pot fi:
• Organizații sau asociații, care lucrează în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
• Consiliile Naționale care se ocupă de sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
• Organismele publice la nivel local, regional sau la nivel central implicat în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului)
Proiectele finanțate trebuie să aibă ca beneficiari principali țările din regiunea Balcanilor de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia
de Nord, Kosovo, Muntenegru, Serbia.
Durata proiectelor va fi cuprinsă: între 24 și 48 de luni.
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PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, SUBPROGRAMUL CULTURA
VALOAREA GRANTULUI/ BUGETUL ALOCAT
Cu un buget alocat de 5 milioane de euro, finanțarea acordată beneficiarului este cuprinsă între 100.000 și 500.000 euro, însemnând cel
mult 85% din bugetul total eligibil al unui proiect.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Termen limită de depunere până la data de: 17 martie 2020, ora 18.00 a României.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.europa-creativa.eu/noutatic_doc_208_apel-deschis-proiecte-de-cooperare-culturala-cu-balcanii-de-vest-termen-limita-17-martie2020_pg_0.htm
https://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
https://www.media-romania.eu/ctg_mediaro_46_pg_0.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en?fbclid=IwAR1Uj9u2tQVBN5EqZCYT-qFR04QSlWmxQPgkzbQdhxdYFEZnJ3hrxxElVOo
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAM DE FINANŢARE - CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE – CERERE DE PROPUNERI 2020
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Corpul european de solidaritate urmărește să ofere tinerilor (cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani)), cu sprijinul organizațiilor participante,
oportunități ușor accesibile pentru implicarea în activități de solidaritate care să aducă schimbări societale pozitive în societate, îmbunătățind în
același timp capacitatea de inserție profesională și tranziția către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea mobilității voluntarilor, stagiarilor și
lucrătorilor tineri.
Corpul european de solidaritate oferă tinerilor europeni șansa de a învăța și a se (re)descoperi prin stagii de voluntariat, traineeship, locuri de
muncă sau proiecte care să ofere soluții la provocările cu care se confruntă comunitățile.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Orice organism public sau privat poate solicita finanțare, detalii mai jos:
Corpul European de Solidaritate este deschis pentru o varietate largă de tipuri de organizații: organizații neguvernamentale de și pentru tineret,
instituții publice sau firme din mediul privat. Nu este relevantă dimensiunea organizației tale, ci mai degrabă motivația de a face proiecte care
vizează promovarea solidarității pentru comunitate și pentru tineri. Astfel te poți implica dacă reprezinți un ONG mici, activ la nivelul comunităților
locale dar și dacă lucrezi pentru o structură umbrelă, activă la nivel național sau european.
Important de reținut, pentru a obține finanțare este nevoie ca organizația ta să dețină un Certificat de calitate.
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PROGRAM DE FINANŢARE - CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE – CERERE DE PROPUNERI 2020
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Proiecte de voluntariat
• Parteneriate de voluntariat (acorduri specifice pentru 2020 în cadrul ACP 2018-2020)
• Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată
• Stagii și locuri de muncă
• Proiecte de solidaritate
• Eticheta de calitate
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PROGRAM DE FINANŢARE - CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE – CERERE DE PROPUNERI 2020
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Nivelul granturilor atribuite variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați.
Pentru proiectele care vor fi finanțate în România, în anul 2020 au fost propuse spre alocare 5 011 396 euro, eșalonate în următoarele sume:
Proiecte și parteneriate de voluntariat: 4 196 634 euro
Proiecte de experiență profesională: 421 246 euro
Proiecte de solidaritate: 393 516 euro
Contribuția beneficiarului este 0%
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă etapizat, astfel:
• 30 aprilie, ora 13.00 (ora României, ora 12.00, ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep activitățile în perioada 1 august - 31 decembrie
2020.
• 1 octombrie, ora 13.00 (ora României, ora 12.00, ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep activitățile în perioada 1 ianuarie - 31 mai
2021.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
https://www.eurodesk.ro/apeluri-si-ghiduri, https://www.suntsolidar.eu/certificat-de-calitate
https://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/678?fbclid=IwAR0PxTHhEPw82gA4U4JUQLVhMZY4CvyMA7uHU7hI_-ZJJYRtpciuSkixe4g
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UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAM DE FINANŢARE ERASMUS PLUS – CERERE DE PROPUNERI 2020
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Îmbunătățirea șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea
competentelor lingvistice.
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului
Grupurile de tineri active în domeniul tineretului, nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în
scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului – termene limită: 30.04.2020, 01.10.2020
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PROGRAM DE FINANŢARE ERASMUS PLUS – CERERE DE PROPUNERI 2020
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
• Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
• Parteneriate strategice în domeniul tineretului -termene limită: 30.04.2020, 01.10.2020
• Parteneriate strategice în domeniul educației și formării – termen limită: 24.03.2020
• Universitățile europene – termen: 26.02.2020
• Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020
• Alianțele competențelor sectoriale - termen limită: 26.02.2020
• Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor
• Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii - termene limită: 30.04.2020, 01.10.2020
• Activitățile Jean Monnet - termen: 20.02.2020
• Sport – termen limită: 02.04.2020
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PROGRAM DE FINANŢARE ERASMUS PLUS – CERERE DE PROPUNERI 2020
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI
Nivelul granturilor atribuite variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați.
Contribuția beneficiarului este variabilă.
DEAD-LINE PENTRU APLICARE
granturilor atrib Termenele limit[ pentru aplicarea proiectelor sunt detaliate la secțiunea anterioară - ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi găsite în Ghidul programului Erasmus+ la următoarea adresă de
internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN

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
Ramona Rădulescu - Expert accesare fonduri europene și guvernamentale: 0737.379.796 / proiecte.ramona@gmail.com
Ioana Enache – Voluntar INACO

