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Program de finanțare:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectivul
specific 2.2

Apel:
Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi
dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul apelului:
Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii
în IMM-uri în sectoarele competitive.

Solicitanți eligibili:
Microîntreprindere, IMM-uri

Activități eligibile:
· Investitii in active corporale

-lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de
servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
-achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru,
mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
-achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii
unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse
regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor
pentru care a solicitat finanţare.

· Investitii in active necorporale
-brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi
şi active similare;
-investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a
serviciilor / produselor proprii ale solicitantului.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020
MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 200.000 euro
max. 1.000.000 euro

Contribuție beneficiar
întreprinderi mici și
microîntreprinderi: 30%
întreprinderi mijlocii: 40%

Termen limită
04.05-04.06.2020

Informații suplimentare

http://www.inforegio.ro/ro/n
outati-anunturi-si-
comunicate/comunicate-
2020/812-a-fost-lansat-un-
nou-apel-de-proiecte-in-
cadrul-prioritatii-de-investitii-
2-2-imm-in-regiunile-sud-est-
sud-muntenia-si-sud-vest-
oltenia
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Program de finanțare:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1, Obiectivul
specific 1.1

Apel:
Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării

Obiectivul apelului:
Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer
tehnologic în domenii de specializare inteligentă.

Solicitanți eligibili:
Microîntreprindere, IMM, Societate cooperativă
Finanțarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat între un IMM și un
ITT pentru a valida faptul că prin intermediul investiției se va realiza transferul
tehnologic.

Activități eligibile:
· crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer

tehnologic (ITT), inclusiv parcuri științifice și tehnologice, respectiv
construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente și
software-uri necesare;

· achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță
specializată în afaceri;

· investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al
cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 25.000 euro
max. 200.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă/ min. 10%

Termen limită
Apel nelansat/etapa de
consultare publică parcursă

Informații suplimentare

http://inforegio.ro/ro/noutat
i-anunturi-si-
comunicate/comunicate-
2020/806-a-fost-aprobata-
modificarea-ghidului-
solicitantului-conditii-
specifice-de-accesare-a-
fondurilor-pentru-apelul-de-
proiecte-nr-por-2017-1-1-1-c-
1
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Program de finanțare:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul
specific 9.1

Apel:
Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din
mediul urban

Obiectivul apelului:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială, prin măsuri integrate

Solicitanți eligibili:
Autoritate publică locală, Instituție publică, Grup de Acțiune Locală/FLAG,
Parteneriat public-privat, Întreprinderi de economie socială de inserție

Activități eligibile:
· investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/

modernizarea locuinţelor sociale;
· investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  constructia/

reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate cât
şi servicii medico-sociale;

· investiţii în infrastructura de educaţie – construirea / reabilitarea/
modernizarea/ dotarea unităților de învăţământ preuniversitar (creşe,
grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc);

· investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității
defavorizate;

· construcția/reabilitarea/modernizarea, dotarea clădirilor pentru a
găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și
sport etc.;

· crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane
(străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților
publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale
și comerciale, etc.);

· construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor
de economie socială de inserţie.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 20.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă
0% intreprinderi sociale de
insertie
Min. 2% alți beneficiari

Termen limită
01.06.2020

Informații suplimentare

https://www.fonduri-
ue.ro/por-2014#axe-
finan%C8%9Bare
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Program de finanțare:

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectivul
specific 3.12

Apel:
Cunoștințe, competențe, aptitudini ale angajaților în domeniul alfabetizării
digitale

Obiectivul apelului:
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini digitale ale
angajaţilor din IMM-uri prin  stimularea angajatorilor pentru organizarea de
programe de învățare la locul de muncă.

Solicitanți eligibili:
Microîntreprindere, Întreprindere Mare, ONG, IMM, Cameră de comerț,
Organizaţii sindicale, Patronate, Federații

Activități eligibile:
· Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul

alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;
· Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor

aferente cerințelor locurilor de muncă;
· Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de

învățare la locul de muncă.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 1.000.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă
0% - întreprinderi fără scop
patrimonial
5% - întreprinderi cu scop
patrimonial

Termen limită
Apel nelansat

Informații suplimentare

http://mfe.gov.ro/consultare
-publica-ghidul-pocu-
competente-digitale-pentru-
angajatii-imm/
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Program de finanțare:

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectivul
specific 5.1

Apel:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială

Obiectivul apelului:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste
20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă,
prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului
de DLRC

Solicitanți eligibili:
Microintreprinderi, Întreprindere Mare, APL, ONG, IMM, Instituţie Publică,
Camera de Comerţ, Instituţie de Invaţământ, Furnizori de FPC autorizaţi,
Organizaţii sindicale, Patronate, Federaţii

Activități eligibile:
· Activitaţi in domeniul ocupării forței de muncă, domeniul dezvoltării/

furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale;
· Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale, furnizarea de

servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-
sociale), domeniul educației, domeniul locuire, domeniul acordării de
asistență juridică, domeniul combaterii discriminării și segregării.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 101.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă, în funcție de
tipul entității care deţine
calitatea de solicitant

Termen limită
01.11.2019 – 31.12.2021

Informații suplimentare

http://mfe.gov.ro/programe
/autoritati-de-
management/am-pocu/

https://www.fonduri-
ue.ro/pocu-2014
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Program de finanțare:

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Obiectivul
specific 6.13

Apel:
Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Obiectivul apelului:
Creșterea ratei de participare a studenților doctoranzi la programele din
cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe
piața muncii a absolvenților și crearea de parteneriate noi între instituțiile de
învățământ superior și sectorul privat, respectiv actori din domeniul cercetării
și inovării.

Solicitanți eligibili:
Microîntreprindere, Întreprindere Mare, ONG, IMM, Universitate, Institut de
cercetare, Academia Română, Cameră de comerț, Instituție de învățământ

Activități eligibile:
· Consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii din domeniul

cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de
studii doctorale şi postdoctorale, cu aplicații directe în economie, în
special în sectoarele economice cu potențial competitiv şi în domeniile
de specializare inteligentă, inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar
pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru a se implica în
cercetarea postdoctorală;

· Activități de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/
tineri cercetători în scopul asigurării complementarității cu sectoarele
economice cu potențial competitiv şi cu domeniile de specializare
inteligentă, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;

· Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de
la companii din sectorul privat către instituțiile de învățământ superior
privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de
învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor sectorului
privat la nivel regional/ local.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 1.500.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă, în funcție de
tipul entității care deţine
calitatea de solicitant

Termen limită
nelansat

Informații suplimentare

http://mfe.gov.ro/consultare
-publica-apel-pocu-pentru-
sprijinirea-doctoranzilor-si-
cercetatorilor/
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Program de finanțare:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1, Obiectivul
specific 1.1, Actiunea 1.1.1

Apel:
Proiecte pentru clustere de inovare

Obiectivul apelului:
Dezvoltarea cercetării în clusterele de inovare, prin proiecte implementate în
regiunile mai puțin dezvoltate;
Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și
sănătate;
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).

Solicitanți eligibili:
Microîntreprindere, Întreprindere Mare, ONG, IMM, Universitate, Institut de
cercetare, Cameră de comerț, Cluster

Activități eligibile:
· investiții în facilități de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului;
· activități de inovare în cluster;
· activități de exploatare a clusterului;
· lucrări exceptate de la autorizare.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 500.000 euro
max. 7.500.000 euro

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
29.01.2020 – 28.04.2020

Informații suplimentare

http://mfe.gov.ro/poc-
proiectele-pentru-finantarea-
clusterelor-pot-fi-depuse-in-
perioada-29-ianuarie-28-
aprilie/
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Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Masura 4, Submăsura
4.2

Apel:
Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole

Obiectivul apelului:
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.
Facilitarea diversificării, înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a
creării de locuri de muncă.

Solicitanți eligibili:
Microîntreprindere, Întreprindere Mare, IMM, Persoană fizică autorizată,
Întreprindere individuală/familială, Cooperativă agricolă, Grup de producători,
Societate cooperativă

Activități eligibile:
Schema GBER acordă sprijin pentru finanţarea proiectelor de tip investiţie
iniţială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice,
pentru active corporale și/ sau necorporale:

· Cheltuieli aferente investiţiilor pentru active corporale: construcţia de
clădiri, instalații, utilaje şi echipamente, construcţii destinate
imbunataţirii fluxului tehnologic;

· Cheltuieli generate de investiţiile in active necorporale: achiziţionarea
de tehnologii (know-how), patente şi licenţe, achiziţionarea de
software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a
proiectului, organizarea şi implementarea sistemelor de management
al calităţii şi de siguranţă alimentară.

Dosarul Cererii de Finanțare va fi depus online pe www.afir.info.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
Variabil
max. 2.500.000 euro
max. 200.000 euro schema
Minimis GBER

Contribuție beneficiar
Variabilă, corelată cu tipul
întreprinderii, tipul investiției
și zona de dezvoltare
regională

Termen limită
30.06.2020

Informații suplimentare

https://portal.afir.info/infor
matii_generale_pndr_investit
ii_prin_pndr_sm_4_2_proces
are_produse_agricole_sche
mele_gber_si_de_minimis
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Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Masura 15, Submasura
15.1

Apel:
Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Obiectivul apelului:
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.
Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele
Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare
naturală, precum și a stării peisajelor europene.
Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului.

Solicitanți eligibili:
Microîntreprindere, Întreprindere Mare, ONG, IMM, Persoană fizică
autorizată, Institutie Publică

Activități eligibile:
În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror
cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:

· Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște;
· Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri

(Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1).

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
Variabilă, in funcţie de
suprafaţă
(100-500ha – 100%
501-700ha – 75%
1000-5000ha – 50%
>5000ha – 35%

Contribuție beneficiar
Variabilă

Termen limită
02.03.2020 – 15.05.2020

Informații suplimentare

http://www.apia.org.ro/ro/di
rectia-masuri-de-sprijin-i-
iasc/masuri-delegate-din-
pndr/schema-de-ajutor-de-
stat-servicii-de-silvomediu-
servicii-climatice-si-
conservarea-padurilor-
aferenta-masurii-15-servicii-
de-silvomediu-servicii-
climatice-si-conservarea-
padurilor-submasura-15-1-
plati-pentru-angajamente-de-
silvomediu-din-cadrul-pndr-
2014-2020-sesiunea-3
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Program de finanțare:

Programul Național pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Masura 2,
Obiectiv Specific 2.1, M II.5 b

Apel:
Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, inovării şi a transferului de
cunoştinţe

Obiectivul apelului:
Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii,
inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-
urilor.

Solicitanți eligibili:
Microîntreprindere, Întreprindere Mare, ONG, IMM

Activități eligibile:
· servicii de consiliere în materie de gestionare pentru a permite

fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii și a celei
naționale privind protecția mediului, precum și cerințele privind
amenajarea spațială maritimă;

· servicii de consiliere privind evaluarea impactului asupra mediului,
astfel cum este menționată în Directiva 2001/42/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și în Directiva 92/43/CEE;

· servicii de consiliere în materie de gestionare pentru a permite
fermelor de acvacultură să respecte legislația Uniunii și cea națională
privind sănătatea și bunăstarea animalelor acvatice sau legislația
privind sănătatea publică;

· servicii de consiliere pentru asigurarea și respectare standardelor de
sănătate și siguranță bazate pe legislația Uniunii și pe cea națională;

· Realizarea strategiilor de marketing și de afaceri pentru fermele de
acvacultură.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
Variabil

Contribuție beneficiar
70%, 50%, respectiv 25%
(în funcție de tipul de
beneficiar)

Termen limită
31.12.2023

Informații suplimentare

https://www.ampeste.ro/po
pam-2014-2020/programul-
operational-pentru-pescuit-si-
afaceri-maritime-2014-
2020.html
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Program de finanțare:

Programe multinaționale pe piața internă

Apel:

Acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole

Obiectivul apelului:
Creșterea competitivității sectorului agricol din Uniune, creând astfel un
mediu concurențial mai echitabil atât pe piața internă, cât și în țările terțe.

Solicitanți eligibili:
Organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și
reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză în statul membru
respectiv; organizații profesionale sau interprofesionale din Uniune
representative pentru sectorul sau sectoarele relevante la nivelul Uniunii;
organizații de producători sau asociații de organizații de producători care au
fost recunoscute de un stat membru; organisme din sectorul agroalimentar
care au ca obiectiv și activitate acțiunile de informare și de promovare pentru
produse agricole și care au fost însărcinate de statele membre să
îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector public.

Activități eligibile:
Activităţi de promovare si informare, de tip:

· Managementul proiectului;
· Relații publice: activități de relații cu publicul, evenimente de presă;
· Site, platforme de comunicare socială: creare, actualizare, întreținere

site, media (creare conturi, postări periodice), altele (aplicații mobile,
platforme de e-learning, seminare online etc.);

· Publicitate: tipărituri, TV, radio, online, în aer liber, cinema;
· Instrumente de comunicare: publicații, mape pentru presă, produse

promoționale, clipuri video promoționale;
· Evenimente: standuri la târguri comerciale, seminare, ateliere,

reuniuni B2B, cursuri de formare pentru comerț/bucătari, activități în
școli, săptămâni în restaurant, sponsorizare de evenimente, vizite de
studiu în Europa;

· Promovare la punctul de desfacere: zile de degustare, promovare în
publicații ale comercianților cu amănuntul, publicitate la punctele de
vânzare.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeana

Valoare grant
Variabilă/ 80 % din costurile
eligibile

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
15.04.2020

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/resea
rch/participants/data/ref/o
ther_eu_prog/agriprod/gui
de/call/agriprod-call-
document-multi-20_ro.pdf
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Program de finanțare:

Europa Creativă - Subprogramul Cultura

Apel:
Proiecte adresate compozitorilor și muzicienilor

Obiectivul apelului:
Sprijin adresat compozitorilor și muzicienilor pentru stimularea creativității și
favorizarea schimbului de experiență.

Solicitanți eligibili:
Organizații nonprofit publice sau private, Autorități publice (naționale,
regionale, locale), Universități, IMM-uri din Statele Membre UE și din alte țări
care participă la Programul Europa Creativă-Cultura

Activități eligibile:
· Organizarea schemelor de co-creare și co-producție în sectorul

muzicii;
· Scheme de instruire, îndrumare și învățare de la egal la egal;
· Pitching, promovarea melodiilor create pentru a putea fi

comercializate;
· Comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectelor.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
max. 50.000 euro

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
30.03.2020

Informații suplimentare

https://www.europa-
creativa.eu/cultura
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Program de finanțare:

Europa Creativă - Subprogramul Media

Apel:
Sprijin pentru festivaluri de film 2020

Obiectivul apelului:
Sprijinirea atragerii unui public mai larg ca mijloc de stimulare al interesului
față de producțiile audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la
acestea, în special prin promovare, evenimente, educaţie cinematografică și
festivaluri

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
- sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de

resortisanți ai acestor țări.

Activități eligibile:
· evenimente care propun un program de filme eligibile (filme artistice,

documentare sau de animație) proiectate pentru un număr mare de
spectatori, incluzând atât publicul larg, cât și profesioniști din
domeniul audiovizualului acreditați internațional, dar și presa;

· evenimente care se derulează într-o anumită perioadă de timp, într-un
oraș stabilit în prealabil;

· Cel puțin 70 % din totalul programelor eligibile trebuie să provină din
țări participante la subprogramul MEDIA;

· Sprijinul pentru rețelele europene de festivaluri sa vizeze coordonarea
membrilor rețelei, evenimente de colaborare; schimb de know-how și
de informații.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
max. 180.000 euro

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
23.04.2020

Informații suplimentare

https://www.media-
romania.eu/



www.adroltenia.ro 17

Program de finanțare:

Europa Creativă - Subprogramul Media

Apel:
Sprijin pentru educația cinematografică 2020

Obiectivul apelului:
Acordarea de sprijin pentru activități care au ca scop promovarea educației
cinematografice și îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului publicului cu
privire la operele audiovizuale europene, inclusiv în ceea ce privește
patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul publicului tânăr.

Solicitanți eligibili:
Solicitantul trebuie să fie un consorțiu (coodonatorul de proiect și cel puțin 2
parteneri), format din 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.

Activități eligibile:
· Proiecte care oferă mecanisme pentru o mai bună cooperare a

inițiativelor de educație cinematografică din Europa în vederea
îmbunătățirii eficienței și a dimensiunii europene a acestor inițiative și
a dezvoltării de proiecte noi și inovatoare, în special cu ajutorul
instrumentelor digitale. Publicul țintă al inițiativelor de educație
cinematografică trebuie să fie tinerii cu vârsta sub 19 ani;

· Proiecte care oferă mecanisme pentru a creşte contribuția filmelor și
operelor audiovizuale europene la educație, inclusiv cataloage
organizate de filme. Proiectul ar trebui să se bazeze într-o proporție
semnificativă (cel puțin 50 %) pe filme europene.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
min. 200.000 euro

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
12.03.2020

Informații suplimentare

https://www.media-
romania.eu/
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Program de finanțare:

Europa Creativă - Subprogramul Media

Apel:
Proiecte pentru „Îmbinarea culturii și audiovizualului prin conținut digital”

Obiectivul apelului:
Sprijinirea proiectelor pilot care explorează potențialul colaborării dintre
diferite sectoare culturale și creative și care implică utilizarea tehnologiilor
inovative.

Solicitanți eligibili:
Entități nonprofit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale,
locale), organizații internaționale, universități, instituții de învățământ, centre
de cercetare, entități generatoare de profit din Statele Membre UE și din
Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord,
Muntenegru, Serbia.
Pot aplica consorții formate din minimum 3 entități din 3 țări diferite, cu
expertiză în sectoare culturale diferite, inclusiv audiovizual.

Activități eligibile:
· Noi forme de creație la intersecția între diverse sectoare culturale și

creative, inclusiv audiovizual, care folosesc noile tehnologii, inclusiv
realitatea virtuală.

· Dezvoltarea de instrumente sau abordări inovatoare care facilitează
accesul, distribuția, promovarea și/ sau capitalizarea culturii și a
creativității, inclusiv a patrimoniului cultural.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
min. 300.000 euro

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
14.05.2020

Informații suplimentare

https://www.media-
romania.eu/
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Program de finanțare:

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

Apel :
Apel de proiecte pentru dezvoltarea IMM-urilor și întreprinderilor

Obiectivul apelului
Creșterea creării de valori și creșterea durabilă în sectorul de afaceri
românesc. Programul urmărește stimularea și dezvoltarea cooperării de
afaceri pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (denumite în
continuare „statele donatoare”) și România pe baza inovării și dezvoltării de
afaceri.

Solicitanți eligibili:
IMM-urile și întreprinderile mari cu cel mult 25% drept de proprietate publică,
înregistrate ca persoane juridice în România.
Orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată
ca persoană juridică în Norvegia sau în România.

Activități eligibile
Inovația industriei ecologice

· Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare
ecologice;

· Dezvoltarea de produse și servicii ecologice;
· Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai

ecologice”.
Creștere albastră - Blue Growth

· Dezvoltare și investiții în suprastructuri maritime;
· Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritim;
· Dezvoltare și investiții în turismul costier și maritim;
· Dezvoltare și investiții în biotehnologie albastră;
· Dezvoltare și investiții în resurse miniere de fond marin;
· Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră;
· Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și

acvaculturii;
· Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gunoi și deșeuri marine;
· Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru aprovizionarea cu apă,

inclusiv desalinizarea.
TIC

· Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor TIC;
· Dezvoltarea de produse / procese / soluții folosind componente IOT.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
SEE 2014-2021

Valoare grant
min. 200.000 euro
max.2.000.000 euro

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
28.05.2020

Informații suplimentare

https://www.innovasjonnorg
e.no/en/start-page/eea-
norway-
grants/Programmes/busines
s-
development/romania/smes
-growth-2nd-call/
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Program de finanțare:

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

Apel :
RO – Energy – Imbunatăţirea eficienţelor energetice

Obiectivul apelului:
Reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European
(SEE) și întărirea relațiilor bilaterale între statele SEE și statele beneficiare
ale granturilor din Norvegia.
Obiectivul apelului este: „Mai puțină energie obținută prin consumul de
carbon și siguranță crescută a aprovizionării”.

Solicitanți eligibili:
Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri
*Rata subvenţiei poate varia între 10% și 90%, în funcție de tipul de ajutor
acordat, tipul și dimensiunea aplicantului și alte elemente incluse în
prevederile Regulamentului, care sunt relevante ptr proiectul respectiv.

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.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
SEE 2014-2021

Valoare grant
min. 50.000 euro
max. 200.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă/ intre 10% - 90%

Termen limită
31.03.2020

Informații suplimentare

https://www.eeagrants.ro/pr
ograme/energie/apel-
deschis-ro-energy-
imbunatatirea-eficientei-
energetice
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Program de finanțare:

Orizont 2020

Apel:
BLOCKCHERS  - Proiecte pentru facilitarea revoluției DLT (Digital Ledger
Technology) în rândul IMM-urilor din Europa

Obiectivul apelului:
Încurajarea parteneriatelor între IMM-urile tradiționale și potențialii specialiști
DLT, în calitate de furnizori de tehnologie.
BLOCKCHERS a fost conceput ca un program de accelerare în 3 etape
principale (imersiune, implementare și recunoaștere), în care IMM-urile
selectate vor dezvolta soluții cu DLT-uri pentru validarea lor în cazul
utilizatorilor finali pe care IMM-urile le utilizează. Ca urmare a acestor cazuri
de utilizare, recomandări și bune practici vor fi elaborate pentru promovarea
utilizării DLT-urilor în diferite sectoare.

Solicitanți eligibili:
IMM-uri din domeniul tehnologiei care dezvoltă DLT (Digital Ledger
Tehnology) pentru alte IMM-uri. Beneficiarii eligibili trebuie să apărțină de
unul dintre următoarele: Statele Membre ale Uniunii Europene; Țările și
teritoriile (OCT) asociate cu statele membre; Țările asociate Orizont 2020

Activități eligibile:
· Experimentele ar trebui realizate prin colaborarea a două IMM-uri: un

IMM din domeniul tehnologiei, care va oferi o nouă soluție unui alt
IMM ce nu face parte din domeniul tehnologic, dar pentru care
adaptarea tehnologiilor DLT reprezintă o revoluție reală în modul în
care se desfășoară afacerile.

BLOCKCHERS este conceput ca un proces ce implică 4 etape:

1. Open Call: Etapă deschisă tuturor beneficiarilor eligibili
2. Immersion: Din cei ce au depus proiecte în cadrul primei etape, vor fi

selectate maximum 18 proiecte
3. Implementation: Se vor alege cele mai bune 12 proiecte din cele

selectate în etapa anterioară
4. Recognition: 2 IMM-uri selectate vor primi premii de 17.000, respectiv

13.000 euro.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
max. 50.000 euro

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
13.03.2020

Informații suplimentare

https://blockchers.eu/open-
calls/
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Program de finanțare:

Orizont 2020

Apel:
Fast Track to Innovation - Proiecte dedicate inovării tehnologice

Obiectivul apelului:
Programul își propune să reducă timpul parcurs de la punerea în practică a
ideii până la lansarea produselor/ serviciilor pe piață; să stimuleze inovarea în
rândul mediului privat și să încurajeze abordările transdisciplinare și
intersectoriale ce au în vedere dezvoltarea de noi tehnologii, concepte,
procese și modele de afaceri.
Promovează activități de inovare aproape de piață, deschise consorțiilor din
industrie, care pot fi compuse din toate tipurile de participanți. Poate ajuta
partenerii să co-creeze și să testeze produse, servicii sau procese de afaceri,
care au potențialul de a revoluționa piețele existente sau de a crea cu totul
noi piețe, sub conducerea pilotului Enhanced European Innovation Council
(EIC).

Solicitanți eligibili:
Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei
state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020:
companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de
cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori
și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Activități eligibile:
· Pilotarea;
· Testul;
· Validarea sistemelor în condițiile de lucru din lumea reală;
· Validarea modelelor de afaceri;
· Cercetarea pre-normativă și stabilirea standardelor.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
max. 3.000.000 euro
(70% pentru companiile cu
profit, 100% pentru
companiile non-profit)

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
Continuu 2020

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/en/h20
20-section/fast-track-
innovation-pilot
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Program de finanțare:

Orizont 2020

Apel:
Instrumentul pentru IMM-uri - Proiecte pentru afacerile inovatoare

Obiectivul apelului:
Susținerea IMM-urilor sau a grupurilor de IMM-uri inovatoare cu ambiții de
internaționalizare. Instrumentul pentru IMM-uri este parte din Programul
Orizont 2020 și ia forma unui program de accelerare a afacerilor de la nivelul
Uniunii Europene, oferind finanțare, mentorat și servicii de accelerare pentru
IMM-uri inovative cu ambiții globale.

Solicitanți eligibili:
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.

Activități eligibile:
· prototipare, miniaturizare, scalare, proiectare, verificare a

performanței, testare, demonstrație, dezvoltare linii pilot;
· dezvoltarea conceptului de afaceri într-un produs, serviciu sau proces

gata de piață, aliniat la strategia de creștere a companiei.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

destinate societatilor comerciale (IMM-uri)                                            FEBRUARIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
Max. 70% din valoarea
proiectului

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
Continuu 2020

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/en/h20
20-section/eic-accelerator-
pilot

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
Max. 70% din valoarea
proiectului (500.000 euro –
2.500.000 euro indicativ)

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
Continuu 2020

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/en/h20
20-section/eic-accelerator-
pilot
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Program de finanțare:

Orizont 2020

Apel:
INNOWWIDE Apel 2 aplicații pentru viabilitate (VAP – Viability Assessment
Projects)
Proiecte de evaluare (VAP) pe piețele internaționale

Obiectivul apelului:
Acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea de studii de fezabilitate
pentru internaționalizarea IMM-urilor inovative, indiferent de sector.

Solicitanți eligibili:
IMM-uri inovatoare inclusiv companii tinere și start-upuri din orice sector,
înființate într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Orizont 2020 cu
respectarea viabilității financiare și a criteriilor etice specificate în liniile
directoare INNOWWIDE Call 2.

Activități eligibile:
Efectuarea de studii de fezabilitate pentru internaționalizarea IMM-urilor
inovative, în colaborare cu factorii interesați din statele vizate, creând
condițiile pentru creșterea absorbției europene de soluții inovatoare pe piețele
din afara Europei.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

destinate societatilor comerciale (IMM-uri)                                            FEBRUARIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
Max. 70% din valoarea
proiectului

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
Continuu 2020

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/en/h20
20-section/eic-accelerator-
pilot

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
60.000 euro fix (70% din
cheltuielile eligibile)

Contribuție beneficiar
Variabilă/ min. 26.000 euro

Termen limită
15.01.2020 - 31.03.2020

Informații suplimentare
https://innowwide.eu/
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Program de finanțare:

Orizont 2020

Apel:
Premiul UE pentru Femeile Inovatoare

Obiectivul apelului:
Schema recunoaște rolul femeilor în realizarea inovațiilor care schimbă
jocurile pe piață, onorând realizările excepționale ale femeilor care conduc
companii inovatoare.

Solicitanți eligibili:
Femeile rezidente într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată cu
Orizont 2020, care sunt fondatorul sau co-fondatorul unei companii
inovatoare existente și active, înregistrată înainte de 1 ianuarie 2018.

Pentru premiul Rising Innovator, concurenta trebuie să fie o femeie născută
după 1 ianuarie 1985, inclusiv.

Activități eligibile:
„Premiul UE pentru femeile inovatoare” va fi acordat pentru un număr maxim
de patru femei inovatoare (inclusiv o tânără inovatoare, așa-numita
„inovatoare în creștere”), care au creat cel mai mare impact asupra
ecosistemului inovator prin transformarea ideilor în produse și/sau servicii noi
și avansate, în beneficiul și bogăția cetățenilor europeni.

Participanții trebuie să își susțină aplicațiile cu un mesaj video inspirator care
durează până la 90 de secunde. Modalitatea de a aplica constă în redactarea
unei cereri, care sa contină inclusiv un link către videoclip.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

destinate societatilor comerciale (IMM-uri)                                            FEBRUARIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
Max. 70% din valoarea
proiectului

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
Continuu 2020

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/en/h20
20-section/eic-accelerator-
pilot

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MARTIE 2020

Finanțator
Comisia Europeana

Valoare grant
Min. 50.000 euro
Max.100.000 euro

Contribuție beneficiar

Termen limită
21.04.2020

Informații suplimentare:

https://ec.europa.eu/info/r
esearch-and-
innovation/funding/fundin
g-opportunities/prizes/eu-
prize-women-
innovators_ro
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CONTACT

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, 200402

Tel.: 0251.411.869 / 0251.414.904 / 0251.418.240 / 0351.403.900

Fax: 0351.463.966 / 0351.463.967

Email: office@adroltenia.ro

Website: https://www.adroltenia.ro/

Program de lucru: luni – vineri, 08:30 – 16:30

Elaborat de:

Mihaela Lupăncescu– Şef Compartiment Parteneriate şi Marketing Regional

Loredana Tisan – Agent dezvoltare Parteneriate şi Marketing Regional

*Materialul prezintă o selecţie a surselor de finanţare disponibile la nivelul lunii martie 2020.
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