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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 identificate în Strategia Națională pentru
Competitivitate.

Solicitanți eligibili:
IMM-uri din mediul urban, întreprinderi mijlocii din mediul rural

Activități eligibile:
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

· construirea, extinderea spațiilor de producție /servicii;
· dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care
sunt aferente unei investiții inițiale.
Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat
regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și
necorporale legată de:

· crearea unei unități noi;
· extinderea capacității unei unități existente;
· diversificarea producției unei unități.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod
obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea, în proiect,
a investițiilor în active necorporale.

• Investiții în active corporale:
-  lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de

servicii,  inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie
electrică, PSI);

- 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.
• Investiții în active necorporale:

- brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi
şi active similare.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 2.000.000 euro
max. 6.000.000 euro

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

Data și ora deschiderii
cererii de proiecte:
Apel nelansat

Informații suplimentare

http://www.inforegio.ro/ro/
axa-prioritara-2/ghiduri-in-
dezbatere-publica/837-
ghid-specific-pi-2-2-imm-
consultare-publica-2
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Program de finanțare:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1, Obiectivul
specific 1.2

Apel:
Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puţin dezvoltate, selectate
ca pilot în cadrul „Iniţiativei Regiuni mai puţin dezvoltate”
„Dezvoltarea unui model conceptual inovativ” (Proof of concept)

Obiectivul apelului:
Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale
rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în
România

Solicitanți eligibili:
IMM-uri

Activități eligibile:
Activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul
principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept
de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, în
domenii de specializare inteligentă, respectiv: bioeconomie, tehnologii
informaționale și de comunicații, spațiu și securitate, energie, mediu și
schimbări climatice, eco-nano tehnologii și materiale avansate, sănătate,
precum și alte domenii identificate la nivel regional.

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre
finanţare pentru atingerea scopului proiectului:
- se pornește de la un demonstrator experimental de laborator și se
concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în
laborator) (se parcurge o etapă de dezvoltare);
- se pornește de la un demonstrator experimental de laborator și se
concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scară
redusă sau mărită validată ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin
similitudine a condițiilor reale de funcționare (se parcurg două etape de
dezvoltare).

Proiectele au următoarele tipuri de investiții:

• Active corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje);
• Active necorporale;
• Achiziția de servicii.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 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

Informații suplimentare

http://www.inforegio.ro/ro/
axa-prioritara-1/ghiduri-in-
dezbatere-publica/813-
ghidul-specific-pentru-
axa-prioritara-1-
prioritatea-de-investitii-1-
1-obiectiv-specific-1-2
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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.

· unități administrative-teritoriale (UAT) oraș/ municipiu/ sectoarele municipiului
București - ca membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-
urilor selectate la finanțare;

· parteneriatele între UAT oraș/ municipiu/ sectoarele municipiului București și
furnizori publici și privați de servicii sociale;

· furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în
vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului,
cu competențe în furnizarea de servicii sociale, comunitare, desfășurarea de
activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport;

· 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 –  construcția /

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 IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 20.000 euro

Pentru apelul
POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi
(doar regiunile mai puțin
dezvoltate) la nivel de proiect,
valoarea minimă aferentă
cheltuielilor eligibile este de
20.000 euro.

La nivel de strategie, valoarea
totală maximă a pachetului de
proiecte este de 4.900.000 euro.

Pentru proiectele ce includ
investiții finanțabile prin ajutor de
minimis, valoarea maximă a
finanțării nerambursabile este de
200.000 de euro.

Contribuție beneficiar
Variabilă
0% întreprinderi sociale de inserție
min. 2% alți beneficiari

Termen limită
Data și ora de închidere a
depunerii de proiecte:
POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și
POR/2019/9/9.1/1/BI:
31 decembrie 2021, ora 10.00.
POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi
aferent schemei de minimis pentru
întreprinderile de economie
socială de inserție: 31 iulie 2020,
ora 17.00

Informații suplimentare
http://inforegio.ro/ro/axa-
prioritara-9/apeluri-lansate
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Program de finanțare:

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

Apel:
Competențe digitale pentru angajații din IMM

Obiectivul apelului:
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente
sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform Strategiei Naționale
pentru Competitivitate 2015-2020 și Strategiei Națională pentru Cercetare,
Dezvoltare și Inovare 2014-2020 ale angajaților.

Solicitanți eligibili:
Microîntreprindere, întreprindere mare, ONG, IMM, Camere de Comerț și
Industrie, organizații sindicale, patronate, federații.

· organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații
patronale sau uniuni patronale teritoriale);

· asociații de întreprinderi;
· Camerele de Comerț și Industrie.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în
parteneriat cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/ și
furnizori de formare profesională). În cadrul prezentului apel de propuneri de
proiecte sunt eligibili și partenerii transnaționali.

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.;
· organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor

(activitate suport).

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 101.000 euro
* Valoarile (valorile) minime
și maxime ale proiectelor
vor
fi stabilite de GAL-uri prin
Ghidurile proprii aferente
SDL-urilor aprobate

Contribuție beneficiar
* instituții publice: 2%
* ordonatori de credite: 5%
regiune mai puțin
dezvoltată/ 10% regiune
dezvoltată
*persoane juridice de drept
privat fara (fără) scop
patrimonial 0%
*persoane juridice juridice
de drept privat cu scop
patrimonial 5%
regiune mai puțin
dezvoltată/

Termen limită
01.11.2019 – 31.12.2021
(31 decembrie 2021, ora
16:00)

Informații suplimentare
http://mfe.gov.ro/consultare-
publica-ghidul-solicitantului-
pentru-cererile-de-finantare-
aferente-fiselor-de-proiect-
selectate-de-grupurile-de-

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 1.000.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă

Detalii în secțiunea 4.3.1. din
cadrul documentului Orientări
privind accesarea finanțărilor
în cadrul Programului
Operațional Capital Uman
2014-2020:

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b56
16f5399d8fd2de1c268a9272b
476f.pdf

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 din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/ municipii
cu peste 20.000 locuitori

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 rome,
prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului
de DLRC.

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;
· Camere de Comerţ şi Industrie.

Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu
unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul de
proveniență al comunității marginalizate aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială.

Activități eligibile:
·  Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea pe piața muncii:

- participarea la programe de ucenicie la locul de muncă;

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MAI 2020

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 101.000 euro
* valorile minime și maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de GAL-uri prin
Ghidurile proprii aferente SDL-
urilor aprobate

Contribuție beneficiar
Variabilă

Detalii în secțiunea 4.3.1. din
cadrul documentului Orientări
privind accesarea finanțărilor
în cadrul Programului
Operațional Capital Uman
2014-2020:

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b56
16f5399d8fd2de1c268a9272b
476f.pdf

Termen limită depunere
31 decembrie 2021, ora 16:00

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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- participarea la programe de stagii pentru absolvenții de
învățământ superior;

- sprijin pentru accesul și/ sau menținerea pe piața muncii.

· Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării
pe cont propriu:
- acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă;
- acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri.

· Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-
sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate.

· Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație:
- sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația

timpurie;
- sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de

tip zone prioritare de educație/ “Școală după școală”;
- programe de tip “A doua șansă”;
- sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea

învățământului dual.

· 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.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IUNIEI 2020

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
min. 101.000 euro
* valorile minime și maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de GAL-uri prin
Ghidurile proprii aferente SDL-
urilor aprobate

Contribuție beneficiar
Variabilă

Detalii în secțiunea 4.3.1. din
cadrul documentului Orientări
privind accesarea finanțărilor
în cadrul Programului
Operațional Capital Uman
2014-2020:

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b56
16f5399d8fd2de1c268a9272b
476f.pdf

Termen limită depunere
31 decembrie 2021, ora 16:00

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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Program de finanțare
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea
de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13

Apel
Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat

Obiectivul apelului
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un loc de muncă datorită accesului la activități de
învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Solicitanți eligibili
· instituții de învățământ superior publice şi private, acreditate;
· institute/ centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare

ale Academiei Române;
· școli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv

parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
· Academia Română.

În cadrul acestui apel de proiecte este obligatorie includerea în parteneriat a
cel puțin uneia dintre următoarele categorii de organizații:

· angajatori;
· asociații profesionale;
· camere de comerț și industrie;
· instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și

Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.

Activități eligibile principale
· sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii

din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi
programe de studii doctorale şi postdoctorale, în special în sectoarele
economice cu potențial competitiv şi în domeniile de specializare
inteligentă;

· activități de cercetare şi de colaborare în rețea pentru doctoranzi/
tineri cercetători în vederea 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 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 IUNIE 2020

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 1.500.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă

Detalii în secțiunea 4.3.1.
din cadrul documentului
Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul
Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020:

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b
5616f5399d8fd2de1c268a9
272b476f.pdf

Termen limită
Apel nelansat

Informații suplimentare

http://mfe.gov.ro/consulta
re-publica-apel-pocu-
pentru-sprijinirea-
doctoranzilor-si-
cercetatorilor/
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NOU! Program de finanțare
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Obiectivul
specific 6.13

Apel
Innotech Student

Obiectivul apelului
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de
învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Solicitanți eligibili
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții și, dacă e cazul,
partenerii eligibili sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

· ONG-uri;
· instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
· școli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv

parteneriate între acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
· institute/ centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare

ale Academiei Române;
· Academia Română;
· asociaţii profesionale;
· Camere de Comerț și Industrie;
· instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și

Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
· furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
· organizaţii sindicale şi patronate;
· membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu

personalitate juridică;
· parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.

În cazul în care administratorul schemei de antreprenoriat presupune
existența unui parteneriat între categoriile mai sus menționate, va fi desemnat
un lider de parteneriat și vor fi specificate atribuțiile și obligațiile partenerilor,
precum și activitățile pe care le va implementa fiecare partener.
Administratorul schemei de antreprenoriat este PARTENERIATUL în
ansamblu.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 2.000.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă

Detalii în secțiunea 4.3.1. din
cadrul documentului Orientări
privind accesarea finanțărilor
în cadrul Programului
Operațional Capital Uman
2014-2020:

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b56
16f5399d8fd2de1c268a9272b
476f.pdf

Termen limită
30 septembrie 2020, ora 16:00
(sistemul informatic MySmis va
fi deschis în data de 15 iulie
2020, ora 16:00)

Corrigendum “Innotech
Student”
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/32e
375c794932b86d1823d47346
5664d.pdf

Informații suplimentare
http://mfe.gov.ro/pocu-
lanseaza-apelul-de-proiecte-
innotech-student/
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Activități eligibile principale
Etapa I de implementare: Organizarea și derularea de programe de învăţare prin
experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate
pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competențe
antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8).

· Activitatea 1 - campanie de informare a  publicului cu privire la programul de
formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a
grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul
proiectului (activitate obligatorie).

· Activitatea 2 - selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate
în cadrul programului de formare antreprenorială (activitate obligatorie).

· Activitatea 3 - derularea programului de formare antreprenorială (activitate
obligatorie).

· Activitatea 4 - selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul
proiectului (activitate obligatorie).

· Activitatea 5 - organizarea și derularea de întreprinderi simulate (activitate
obligatorie) - întreprinderea simulată este o metodă interactivă de învățare
care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial al persoanelor din grupul
țintă al căror plan de afaceri a fost selectat pentru finanțare, prin integrarea și
aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor și competențelor dobândite în
pregătirea profesională.

· Activitatea 6 - efectuarea de stagii de practică (activitate obligatorie).
· Activitatea 7 - furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat,

a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/  mentorat ulterior
finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie).

· Activitatea 8 - asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce
vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
(activitate obligatorie).

Etapa II de implementare: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor
pentru deschiderea unei afaceri.

· Activitatea 1 - decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat
a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului (activitate obligatorie).

· Activitatea 2 - monitorizarea de către administratorul schemei de
antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (activitate
obligatorie).

Etapa III de implementare: Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul
perioadei de implementare a proiectului.

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 2.000.000 euro

Contribuție beneficiar
Variabilă

Detalii în secțiunea 4.3.1. din
cadrul documentului Orientări
privind accesarea finanțărilor
în cadrul Programului
Operațional Capital Uman
2014-2020:

http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/b56
16f5399d8fd2de1c268a9272b
476f.pdf

Termen limită
30 septembrie 2020, ora 16:00
(sistemul informatic MySmis va
fi deschis în data de 15 iulie
2020, ora 16:00)

Corrigendum “Innotech
Student”
http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2020/06/32e
375c794932b86d1823d47346
5664d.pdf

Informații suplimentare
http://mfe.gov.ro/pocu-
lanseaza-apelul-de-proiecte-
innotech-student/

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 4, Submăsura
4.3

Apel:
Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii
agricole și silvice; Componenta - Infrastructura de irigaţii

Obiectivul apelului:
Modernizarea infrastructurii de irigații

Solicitanți eligibili:
· Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din

proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare;
· Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, numai în

măsura în care sunt deținători de infrastructură secundară de irigații.

Activități eligibile:

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea
infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare de
punere sub presiune și/ sau racordarea la utilități, sisteme de contorizare a
apei, inclusiv construcția/ modernizarea bazinelor de colectare și stocare a
apei de irigat.

Sunt eligibile şi lucrările pentru staţiile de pompare, dispecerizare,
monitorizare şi contorizare a energiei electrice.

Achiziția de echipamente de irigat pentru OUAI-uri/ FOUAI-uri este limitată la
un procent de maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului fără
echipamente de irigat.

Lucrările de construcţii - montaj aferente echipamentelor de irigat
(supratraversări canale, platforme beton etc.) sunt lucrări eligibile.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IUNIE 2020

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant:
Max. 1.000.000 euro/
proiect pentru sistemele de
irigații aferente stațiilor de
punere sub presiune (SPP)

Contribuție beneficiar:
0%

Termen limită:
30 septembrie 2020, ora
16:00

Informații suplimentare:
https://portal.afir.info/infor
matii_generale_pndr_inve
stitii_prin_pndr_sm_4_3_i
nfrastructura_agricola_si_
forestiera_sm_4_3_infrast
ructura_de_irigatii
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Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 5, Submăsura
5.2

Apel:
Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului
de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și
de evenimente catastrofale

Obiectivul apelului:
Refacerea potențialului de producție, fiind sprijinite acțiuni privind repopularea
și refacerea efectivelor de suine sau reprofilarea exploatației cu altă specie
de animale, ca urmare a decimării efectivelor de suine cauzată de apariția
pestei porcine africane (PPA).

Solicitanți eligibili:
- fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate);
- cooperativele agricole, grupurile de producători constituite în baza

legislației naționale în vigoare.

Activități eligibile:
· achiziția animalelor de reproducție destinate repopulării în vederea

restabilirii producției agricole cu utilizarea conversiei UVM, dacă este
cazul;

· achiziția animalelor de reproducție destinate reprofilării fermelor
afectate, prin popularea cu alte specii de animale în vederea
restabilirii producției agricole cu utilizarea conversiei UVM de la o
specie la alta;

· extinderea și/ sau modernizarea în scopul adaptării adăposturilor de
animale.

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

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MAI 2020

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE                                 MAI 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 200.000 euro

Contribuție beneficiar
0%

Termen limită
31 iulie 2020, ora 16:00

Informații suplimentare

https://portal.afir.info/infor
matii_generale_pndr_inve
stitii_prin_pndr_sm_5_2_
sprijin_pentru_investitii_p
rivind_refacerea_terenuril
or_agricole

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 6, Submăsura
6.1

Apel:
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Obiectivele apelului:
· instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/ manageri ai

unei exploataţii agricole;
· îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului

agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului,
igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă.

Solicitanți eligibili:
· tânărul fermier, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
· persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se

instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce
privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile
financiare legate de exploatație.

* „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta între 18 și până la 40 de ani
inclusiv, cu competențe și aptitudini profesionale clar definite în Ghidul
solicitantului.

Activități eligibile:
· Exploatații agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau

creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole
în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca
activitate secundară.

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

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
Variabil
*50.000 de euro pentru
exploatațiile între 30.000
S.O. și 50.000 SO
* 40.000 de euro pentru
exploatațiile între 12.000
S.O. și 29.999 SO

*SO - (Standard Output) –
Valoarea Producţiei
Standard

Contribuție beneficiar
0%
*durata contractului: 36 luni
*durata contractului în
sectorul pomicol: 60 luni

Termen limită
Apel nelansat

Informații suplimentare

https://portal.afir.info/infor
matii_generale_pndr_inve
stitii_prin_pndr_sm_6_1_i
nstalare_tineri_fermieri
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Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 17, Submăsura
17.1

Apel:
Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

Obiectivele apelului:
· încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în

vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta
producția agricolă;

· stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea
sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare
(fenomene climatice nefavorabile, infestări cu organisme de carantină,
boli ale animalelor).

Solicitanți eligibili:
Fermierii activi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în ghidul solicitantului

Activități eligibile:
· sectorul vegetal - sunt eligibile contractele de asigurare încheiate

pentru culturile aferente sesiunii aflate în derulare;
· pepiniere - sunt eligibile contractele de asigurare încheiate pentru

pepinierele pomicole, pepinierele pentru portaltoi de viță-de-vie,
precum și pepinierele pentru vița de vie pentru struguri de masă;

· plantații - sunt eligibile contractele de asigurare a producției, cu
excepția pepinierelor;

· culturi perene, precum și cele aferente sectorului zootehnic - pot fi
depuse oricând în cadrul sesiunii aflate în derulare.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant:
70% din valoarea primei de
asigurare eligibile și plătită
efectiv de către fermier.

Contribuție beneficiar
30%

Termen limită
30 noiembrie 2020, ora
16:00

Informații suplimentare:
https://portal.afir.info/infor
matii_generale_pndr_inve
stitii_prin_pndr_sm17_1_
prime_de_asigurare_a_cu
lturilor,_a_animalelor_si_
a_plantelor
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Program de finanțare
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6,
Obiectivul specific 6.1

Apel
Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/ sau
termică din biomasă/ biogaz şi energie geotermală

Obiectivul apelului
Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate
(biomasă, biogaz, geotermal). Sectorul producţie promovează acțiuni
orientate spre creșterea producției de energie regenerabilă, cu accent pe
resursele regenerabile mai puțin exploatate, respectiv: biomasă, biogaz și
energie geotermală, dar și acțiuni de sprijin pentru întărirea rețelei de
distribuție pentru a prelua energia produsă din surse regenerabile.

Solicitanți eligibili
· unităţi administrative-teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ-

teritoriale, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua
de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de
alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu;

· asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), care produc energie
termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru
asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau
pentru consumul propriu;

· societăţile care au ca activitate producerea de energie în scopul
comercializării (cel puțin 60% din totalul energiei produse).

Activități eligibile
În cazul proiectelor propuse de UAT/ subdiviziuni administrativ-teritoriale/
ADI privind realizarea/ modernizarea de capacități de producere energie:

· realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei
termice din biomasă şi biogaz;

· realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei
termice pe bază de energie geotermală;

· realizarea/ modernizarea reţelelor de transport și distribuţie a energiei
termice (rețeaua termică) până la punctul de delimitare cu
consumatorii;

· realizarea/ modernizarea reţelelor de transport a energiei termice
(rețeaua termică) - în producerea distribuită;

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

destinate autorităților publice locale                                                        Mai  2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 15.000.000 euro

Contribuție beneficiar
* proiecte cu beneficiari UAT și
ADI, pentru cheltuielile eligibile
care nu intră sub incidența
regulilor de ajutor de stat: 2%
* microîntreprinderi și
întreprinderi mici: 20% din
costurile eligibile ale proiectului
* întreprinderi mijlocii: 30% din
costurile eligibile ale proiectului
* întreprinderi mari: 40% din
costurile eligibile ale proiectului

Termen limită
31 decembrie 2020

http://mfe.gov.ro/am-poim-
prelungeste-perioada-de-
depunere-a-proiectelor-
pentru-doua-apeluri/

Informații suplimentare
http://mfe.gov.ro/event/spriji
nirea-investitiilor-in-
capacitati-de-producere-
energie-electrica-si-sau-
termica-din-biomasa-biogaz-
si-energie-geotermala/

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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NOU! Program de finanțare
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6,
Obiectivul specific 6.2

Apel
Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

Obiectivele apelului
Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.
Capacitate întărită a producătorilor industriali de a identifica şi implementa
măsuri de eficienţă energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare,
în vederea reducerii consumului de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu
efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite.

Solicitanți eligibili
Societăţile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000
tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), care
trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării
rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să
deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive
ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Activități eligibile
· achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a

consumului de energie la nivelul platformei industriale; pot fi avute în
vedere inclusiv sisteme de monitorizare care reprezintă extinderea de
sisteme de monitorizare existente;

· pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor,
autorizaţiilor etc.);

· managementul proiectului, auditul proiectului;

· informare şi publicitate.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE  2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 200.000 euro

Contribuție beneficiar
0%

Termen limită
31 decembrie 2020, ora
10:00

Informații suplimentare

http://mfe.gov.ro/calendar/
monitorizarea-
consumului-de-energie-la-
consumatorii-industriali/
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NOU! Program de finanțare
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6,
Obiectivul specific 6.4

Apel
Sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

Obiectivele apelului
Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de
cogenerare de înaltă eficienţă.
Acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței
energetice prin instalarea de noi capacităţi/ modernizarea capacităţilor de
cogenerare de înaltă eficienţă.
Principalele rezultate ale acțiunilor propuse în cadrul obiectivului specific 6.4
sunt obținerea de:

· economii în consumul de combustibili/ energie primară prin procese
de cogenerare de înaltă eficienţă;

· evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili (efect de
cogenerare).

Rezultatul final al implementării obiectivului va fi, pe de o parte, creşterea
puterii instalate, iar pe de altă parte diminuarea ponderii gazului natural în
totalul combustibililor consumaţi de aceste instalaţii prin favorizarea, acolo
unde este posibil, a utilizării biomasei şi a gazelor reziduale provenite din
procese industriale.

Solicitanți eligibili
· societăţile din industrie constituite conform prevederilor Legii nr.

31/1990 privind societățile  republicată,  cu modificările şi completările
ulterioare, sau conform legislației specifice dintr-un alt stat membru
UE, 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 minimum 4.000 h/an;

· reprezentantul desemnat al unui parc industrial, entitate cu
personalitate juridică constituită conform prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societățile  republicată,  cu modificările şi completările
ulterioare, care înregistrează consumuri energetice  de peste 200
tep/an și care poate dovedi un necesar util de energie termică pentru
procesele industriale cu o durată de minimum 4.000 h/an pentru
investițiile privind producția de energie prin cogenerare de înaltă
eficiență, și care poate fi:

o administratorul parcului, entitate cu personalitate juridică
constituită conform prevederilor Legii nr. 186/2013 privind
constituirea și funcționarea parcurilor industriale, dacă prin
contractul de administrare și servicii conexe încheiat cu

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE  2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 15.000.000 euro
- max. 80% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
microîntreprinderi și
întreprinderile mici;
- max. 70% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
întreprinderile mijlocii;
- max. 60% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
întreprinderile mari

Contribuție beneficiar
- min. 20% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
microîntreprinderi și
întreprinderile mici;
- min. 30% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
întreprinderile mijlocii;
- min. 40% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
întreprinderile mari

Termen limită
31 decembrie 2020,
ora 10:00

Informații suplimentare
http://mfe.gov.ro/calendar/sp
rijinirea-investitiilor-in-
cogenerare-de-inalta-
eficienta/
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rezidentul parcului are obligația furnizării energiei pentru
rezidenții parcului, sau

o distribuitorul de energie al parcului industrial (operatorul care
asigură distribuţia energiei în cadrul parcului), dacă există un
contract comercial de furnizare a energiei între administratorul
parcului și distribuitorul de energie al parcului.

Activități eligibile
· achiziţionarea de instalaţii/ echipamente pentru construcția/

modernizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență;
· construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin

cogenerare, aferente echipamentelor modernizate.

Alte instalaţii/ echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile
numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea
implementării sistemelor de cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu
OS 6.4.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE  2020

Finanțator
Uniunea Europeană și
Guvernul României

Valoare grant
max. 15.000.000 euro
- max. 80% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
microîntreprinderi și
întreprinderile mici;
- max. 70% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
întreprinderile mijlocii;
- max. 60% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
întreprinderile mari

Contribuție beneficiar
- min. 20% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
microîntreprinderi și
întreprinderile mici;
- min. 30% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
întreprinderile mijlocii;
- min. 40% din costurile
eligibile ale proiectului, pentru
întreprinderile mari

Termen limită
31 decembrie 2020,
ora 10:00

Informații suplimentare
http://mfe.gov.ro/calendar/sp
rijinirea-investitiilor-in-
cogenerare-de-inalta-
eficienta/
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Program de finanțare:

Programul național multianual de microindustrializare 2020

Obiectivul programului:
Încurajarea și stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoare
prioritare – susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare,
creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM-urilor din aceste
sectoare.

Solicitanți eligibili:
IMM-uri care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri
online, criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea 3.2 a proiectului de
procedură, care poate fi consultat accesând link-ul din Informații
suplimentare.

Activități eligibile:
Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din
următoarele categorii eligibile:

· echipamente tehnologice;
· aparate și instalații de măsură, control;
· autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
· investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție,

mărci de produse și servicii (francize, etichetare ecologica, licențe),
software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită
finanțare;

· achiziționarea de spații de lucru, spații de producție;
· achiziționarea de bunuri;
· realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului

și a produselor sau serviciilor promovate;
· achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii

unei economii de energie;
· achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare;
· cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
· comisionul de garantare aferent anului acordării garanției;
· consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii

finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MAI 2020

Finanțator
Guvernul României
Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de
Afaceri (MEEMA)

Valoare grant
max. 450.000 lei

Contribuție beneficiar
10%

Termen limită
Apel nelansat

* Înregistrarea on-line se
comunică pe pagina web a
instituției cu cel puțin 5 zile
înainte de data începerii
procesului de înregistrare
propriu-zis.

Informații suplimentare

http://www.imm.gov.ro/ro/
2020/02/26/anunt-
republicare-proiect-
procedura-programul-
national-multianual-de-
microindustrializare-2020/

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Program de finanțare:

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii 2020

Obiectivele programului:
Susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, crearea de noi locuri de
muncă, creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii capabile să facă
față competiției și forțelor concurențiale în condițiile globalizării piețelor.
EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă
întreprinzătorilor instruire și asistență tehnică, precum și un cadru instituțional
pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale și creșterea competitivității pe
piața locală și internațională a întreprinderilor mici și mijlocii.

Solicitanți eligibili: IMM-uri

Activități eligibile:
Prin Program se finanțează workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC România
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în domenii de
interes pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale, în scopul dobândirii
cunoștințelor teoretice și cu aplicabilitate practică.

Programul își propune:

· identificarea întreprinzătorilor de succes;
· dezvoltarea competențelor personale antreprenoriale și a capacității

manageriale;
· dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi

afaceri cu caracter inovativ;
· dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de

idei noi de afaceri și de produse noi;
· mobilizarea resurselor antreprenoriale românești și întărirea

dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici și mijlocii din
România;

· încurajarea schimbului de experiență și a dezvoltării relațiilor pe plan
local, dar și la nivel internațional;

· dezvoltarea capacității întreprinderilor mici și mijlocii de a elabora și
implementa strategii de afaceri competitive;

· sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii pentru extinderea piețelor de
desfacere și creșterea exporturilor;

· dezvoltarea contactelor și rețelelor de afaceri în afara României și
inițierea de cooperări transfrontaliere.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Guvernul României
Ministerul Economiei, Energiei
și Mediului de
Afaceri (MEEMA)

Valoare grant
Participare la atelier de lucru (9
zile calendaristice) și
decontarea cheltuielilor
eligibile ale programului
maximum  42.000 lei/
workshop (onorarii trainer)

Contribuție beneficiar
0%

Termen limită:
Apel nelansat

* Perioadele de desfășurare a
workshop-urilor și locațiile vor
fi afișate pe site-ul
www.imm.gov.ro.

Informații suplimentare

http://www.imm.gov.ro/ro/20
20/02/26/anunt-republicarea-
proiect-procedura-
programul-unctad-empretec-
romania-pentru-sprijinirea-
dezvoltarii-intreprinderilor-
mici-si-mijlocii-2020/
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Program de finanțare:

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și
artizanatului 2020

Obiectivul programului:
Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a
întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea
individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în
special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care
presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi
relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu
specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea
acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Solicitanți eligibili:
IMM-uri, societăţi cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti
mixte, persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod
independent, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi
asociaţii profesionale sau fundaţii, după caz.

Activități eligibile:
· organizarea unui târg naţional al meşteşugarilor şi artizanilor sub

forma unei expoziţii cu vânzare;
· organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări

în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani
şi meşteşugari, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de
produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al
îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe
piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate
de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se
la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală
semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale;

· diseminarea de materiale informative.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Guvernul României
Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de
Afaceri (MEEMA)

Valoare grant
Participare la Târgul
naţional pentru artizanat şi
meşteşuguri 2020 pe durata
a 3 zile și decontarea
cheltuielilor eligibile ale
programului

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
Apel nelansat

* Data de la care este activă
înregistrarea on-line se
comunică pe site-ul
instituției cu minimum 5 zile
înainte de data începerii
procesului de înregistrare.

Informații suplimentare

http://www.imm.gov.ro/ro/
2020/02/26/anunt-
republicare-proiect-
procedura-programul-
national-multianual-
pentru-sustinerea-
mestesugurilor-si-
artizanatului-2020/
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Program de finanțare:

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă

Obiectivul programului:
Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin
facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor
economice şi tehnice ale acestora:
- întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi
serviciilor de piaţă;
- dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de
servicii de piaţă.

Solicitanți eligibili:
Operatori economici (microîntreprinderi, IMM-uri), respectiv societăţi si
societăţi cooperative.

Activități/ cheltuieli eligibile:
· achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
· 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;

· achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
· investiţiile în active necorporale (brevete de inventie, mărci de

produse, software pentru comerţul on-line);
· achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 Mobilier, 3.2

Aparatură birotică şi 3.3 Sisteme de protecţie a valorilor umane şi
material;

· achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția
vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra
cost;

· certificarea unui sistem de management (SR-EN-ISO 9001:2008
(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem
de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de
management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem
de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau
integrat.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Guvernul României
Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de
Afaceri (MEEMA)

Valoare grant
max. 250.000 lei

Contribuție beneficiar
10%

Termen limită
Apel nelansat

*Înscrierea în program se
face on-line pe pagina web
a MEEMA.
Data de la care este activă
înregistrarea on-line se
comunică pe pagina web a
instituţiei cu minimum 5 zile
lucrătoare înainte de data
începerii procesului de
înregistrare propriu-zis.

Informații suplimentare

http://www.imm.gov.ro/ro/
2020/02/26/anunt-
republicare-proiect-
procedura-programul-de-
dezvoltare-a-activitatilor-
de-comercializare-a-
produselor-si-serviciilor-
de-piata-2020/
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· realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului
şi a produselor sau serviciilor promovate;
· achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul

obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care
utilizează surse regenerabile/ alternative de energie;

· achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente
spaţiului de comerţ sau servicii;

· participarea la cursuri de instruire pentru formare/ calificare
profesională/ specializare/ perfecţionare profesională;

· comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei,
datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în
cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de
beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in
cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru
implementarea proiectului;

· consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii
finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea
proiectului (maximum 8000 lei fără TVA);

· achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii
în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se
accesează Programul.

Finanțator
Guvernul României
Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de
Afaceri (MEEMA)

Valoare grant
max. 250.000 lei

Contribuție beneficiar
10%

Termen limită
Apel nelansat

*Înscrierea în program se
face on-line pe pagina web
a MEEMA.
Data de la care este activă
înregistrarea on-line se
comunică pe pagina web a
instituţiei cu minimum 5 zile
lucrătoare înainte de data
începerii procesului de
înregistrare propriu-zis.

Informații suplimentare

http://www.imm.gov.ro/ro/
2020/02/26/anunt-
republicare-proiect-
procedura-programul-de-
dezvoltare-a-activitatilor-
de-comercializare-a-
produselor-si-serviciilor-
de-piata-2020/

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Program de finanțare:

Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul
femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020

Obiectivul programului:
Stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private
înființate de către femei, promovarea unui sistem de informare și instruire,
care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piața forței de muncă și dezvoltarea
aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri
economice private, în contextul problemelor legate de menținerea echilibrului
dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existente la
nivel local.

Solicitanți eligibili:
· femeile care au cetățenie română și care la data depunerii

formularelor de înscriere au vârsta peste 18 ani și au cel puțin studii
medii definitivate;

· operatorii economici: IMM-urile (societăți comerciale, societăți
cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi
individuale).

Activități eligibile:
· Etapa I - organizarea unei Conferințe naționale dedicate femeilor

antreprenor din România pentru maximum 400 de femei participante,
care au deja o afacere și femei care doresc să-și deschidă o afacere,
având ca tematică asistența oferită IMM-urilor de Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, competitivitatea acestora
și cultura antreprenorială;

· Etapa a II-a - organizarea a 4 workshop-uri pentru maximum 160 de
femei participante care dețin afaceri, având ca tematică adaptarea
stilului de leadership în funcție de persoană, abilitatea de comunicare,
relaționarea în afaceri, modalități de a motiva echipa, delegarea
eficientă a sarcinilor.

· Etapa a III-a - organizarea a 4 evenimente internaționale de tip
business to business pentru maximum 80 de femei participante,
având ca obiectiv creșterea abilităților IMM-urilor  conduse de femei în
formarea de parteneriate externe.

Finanțator
Guvernul României
Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de
Afaceri (MEEMA)

Valoare grant
Participarea  și decontarea
cheltuielilor eligibile ale
programului

Contribuție beneficiar
Variabilă

Termen limită
Apel nelansat

* Data de la care este activă
înregistrarea on-line se
comunică pe site-ul
instituției cu minimum 5 zile
înainte de data începerii
procesului de înregistrare.

Informații suplimentare
http://www.imm.gov.ro/ro/
2020/02/26/anunt-
republicare-proiect-
procedura-programul-
national-multianual-
pentru-dezvoltarea-
antreprenoriatului-in-
randul-femeilor-din-
sectorul-intreprinderilor-
mici-si-mijlocii-2020/

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Program de finanțare:

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Obiectivul programului:
Obiectivul  măsurii  de  sprijin este realizarea  de  investiții  destinate
îmbunătățirii performanței generale a întreprinderii vinicole și adaptarea
acesteia la cerințele pieței, precum și  pentru  creșterea  competitivităţii
acesteia  și  se  referă  la  producerea  sau  comercializarea produselor
viticole

Solicitanți eligibili:
• asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii
interprofesionale;
• 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.

Producătorii de struguri pentru vin care vând producţia proprie de struguri în
totalitate, distileriile, magazinele alimentare, supermarket-urile, hypermarket-
urile şi restaurantele nu pot fi beneficiari ai măsurii de investiţii prin
Programul Naţional de Sprijin 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 vederea informării consumatorilor cu privire la consumul moderat
de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii
geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în
vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine
controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică
soiul viţei-de-vie;
• restructurarea şi reconversia podgoriilor;
• asigurarea recoltei;
• investiţii;
• distilarea subproduselor.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale prin
Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA)

Valoare grant
Contribuţia Uniunii
Europene poate ajunge
până la maximum 50% din
costurile eligibile (fonduri
FEGA).
Această rată se acordă
microîntreprinderilor,
precum şi IMM-urilor.
Pentru întreprinderi cu mai
puțin de 750 de angajați sau
cu o cifră de afaceri anuală
mai mică de 200 milioane
euro și care nu se
încadrează în categoria
întreprinderilor mici și
mijlocii sau a
microîntreprinderilor, rata
maximă a sprijinului este de
25%.

Contribuție beneficiar
minimum 50%

Termen limită
Depunere continuă

Informații suplimentare

http://www.apia.org.ro/file
s/pages_files/19-10-17-03-
05-
03GHIDUL_SOLICITANTU
LUi__Editia_V,Revizia__1
_a.pdf
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Operațiunile din cadrul programului de investiții pentru care se acordă sprijin
financiar sunt:

• construcția/ achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor
destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a
imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor
de degustare;
• 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;
• 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.

Finanțator
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale prin
Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA)

Valoare grant
Contribuţia Uniunii
Europene poate ajunge
până la maximum 50% din
costurile eligibile (fonduri
FEGA).
Această rată se acordă
microîntreprinderilor,
precum şi IMM-urilor.
Pentru întreprinderi cu mai
puțin de 750 de angajați sau
cu o cifră de afaceri anuală
mai mică de 200 milioane
euro și care nu se
încadrează în categoria
întreprinderilor mici și
mijlocii sau a
microîntreprinderilor, rata
maximă a sprijinului este de
25%.

Contribuție beneficiar
minimum 50%

Termen limită
Depunere continuă

Informații suplimentare

http://www.apia.org.ro/file
s/pages_files/19-10-17-03-
05-
03GHIDUL_SOLICITANTU
LUi__Editia_V,Revizia__1
_a.pdf

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Program de finanțare:

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Apel:
Sprijin financiar pentru restructurarea/ reconversia plantaţiilor viticole

Obiectivul apelului:
Acordarea unui sprijin în favoarea restructurării şi a reconversiei plantaţiilor
ca măsură de administrare a potenţialului productiv viticol, luată de Comisia
Europeană, atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole, cât şi în vederea
unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse
vitivinicole.

Solicitanți eligibili:
Producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/ sau
exploatează suprafețe de viță-de-vie.

Activități eligibile:
a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, realizată prin plantare pe
același amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafață, cu
soiurile de viță-de-vie pentru struguri de vin prevăzute în anexa nr. 2 din
OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare;
b) reamplasarea parcelelor viticole;
c) replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole, din
motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6 din OMADR
nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare;
d) modernizare, prin:

- proiectare, instalare/ înlocuire sistem de susținere pentru
conducere și palisaj;

- modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de
la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltă;

- modernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor și
instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble,
la sistemul pentru conducere și palisaj în vederea susținerii
butucilor și conducerea lăstarilor;

- instalarea de sisteme de irigații prin picurare, eligibile la finanțare,
inclusiv pentru viticultorii care au accesat programele anterioare
de restructurare/ reconversie a plantațiilor viticole.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale prin
Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA)

Valoare grant
maximum 75% din valoarea
costurilor restructurării

Contribuție beneficiar
minimum  25% din valoarea
costurilor restructurării

Termen limită
Sesiune continuă

Informații suplimentare
http://www.apia.org.ro/file
s/pages_files/Ghid_restru
cturare_reconversie_ed_II
I,_rev_2.pdf
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Program de finanțare:

Scheme de ajutor de stat

Apel:

Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii instituite prin
H.G. nr. 807/2014

Obiectivul apelului:
Dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de
înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare.

Solicitanți eligibili:
IMM-uri (întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-
uri, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică).

Activități eligibile:
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate,
cu excepţia:

· ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
· ajutoare acordate în sectorul producţiei primare;
· ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor

agricole, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau

a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători
primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză sau

- atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de
transferarea lor parţială sau integrală către producători primari;

· ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune
necompetitive;

· ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul
cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice,
sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, sectorul energiei şi
al infrastructurii pentru aceasta.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Ministerul Finanțelor Publice

Valoare grant
max. 37.5 mil. euro
*valoarea proiectului min. 1
mil. euro

Contribuție beneficiar
min. 50%

Termen limită
31 decembrie 2020 (în
limita bugetului anual
alocat)

Informații suplimentare

https://www.mfinante.gov.
ro/static/10/Mfp/buget/site
buget/ajutordestat/Ghidul
SolicitantuluiHG807Revizi
a3.pdf



www.adroltenia.ro 31

Program de finanțare:

Scheme de ajutor de stat

Apel:
IMM INVEST România

Obiectivul apelului:
Susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de
pandemia COVID-19.

Solicitanți eligibili:
IMM-uri

Activități eligibile:

Activități efectuate ca urmare a accesării liniilor de credit în scopul cresterii
capitalului de lucru sau investiții pentru depășirea și scale-up-ul activităților în
contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19.

Credite pentru capital de lucru:
• finanțări în valoare de până la 5.000.000 lei  (întreprinderi mijlocii),
1.000.00 (întreprinderi mici), 500.000 lei pentru (microîntreprindere);
• garanții de stat în valoare de maximum 80% (întreprinderi mijlocii) sau
90% (întreprinderi mici, microîntreprindere) din valoarea creditelor;
• durata finanțării este de maximum 36 de luni, cu posibilitatea de
prelungire pentru încă 36 de luni;
• rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este
subvenționată 100% de la bugetul de stat;
• costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor
acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Credite pentru investiții:
• finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
• garanții de stat în valoare de maximum 80% din valoarea creditelor,
exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
• durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei
perioade de grație de maximum 18 luni;
• rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2%/ an este subvenționată
100% de la bugetul de stat;
• costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor
acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
FNGCIMM SA-IFN

Valoare grant
În limita cumulului rezultat
dintre valoarea comisionului
de risc, a comisionului de
administrare, aferente
garanţiei acordate, şi a
dobânzilor aferente
creditelor/ liniilor de credite
(max. 800.000 euro)

Credite Capital de lucru
- 5.000.000 lei întreprinderi
mijlocii
- 1.000.000 lei întreprinderi
mici
- 500.000 lei
microîntreprinderi

Credite Investiții
- 10.000.000 lei  toate IMM-
urile

Contribuție beneficiar
100% valoarea creditului

Termen limită
31 decembrie 2020 (în
limita bugetului anual
alocat)

Informații suplimentare
https://www.fngcimm.ro/at
tachment/WqxEI_schema-
de-ajutor-de-stat%201.pdf
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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.
Parteneri eligibili: 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 ecologice
inovatoare;

· 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.
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor:

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

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE  2020

Finanțator
SEE 2014-2021

Valoare grant
min. 200.000 euro
max.2.000.000 euro

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
17 septembrie 2020, ora
15:00

Informații suplimentare

https://www.innovasjonno
rge.no/en/start-page/eea-
norway-
grants/Programmes/busin
ess-
development/romania/sm
es-growth-2nd-call/
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Program de finanțare:
RO-Cultura

Apel:
Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020

Obiectivul apelului:
Dezvoltarea de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare
în vederea elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la
cultură, ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte “Consolidarea
antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului” și “Sprijinirea
inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului”

Solicitanți eligibili:
Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare sunt eligibile în cadrul
prezentului apel de inițiative bilaterale.
Pentru a fi eligibili în cadrul acestui apel, solicitanții și partenerii trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:

· să fie înregistrați ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele
Donatoare;

· să poată desfășura activități în domeniul vizat de inițiativa bilaterală;
· se încadrează în una din următoarele categorii:
- entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații

neguvernamentale înființate ca persoane juridice în unul dintre Statele
Donatoare;

- entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații
neguvernamentale înființate ca persoane juridice în România.

Activități eligibile:
· activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din

România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru,
schimbului de cunoștințe/experiență, în vederea elaborării unor proiecte
viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre
finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului
cultural, Creșterea audienței și Sprijinirea inițiativelor culturale despre
minoritatea romă, aferente Programului;

· activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat
de proiecte referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură, ce pot fi depuse
spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului
cultural, Creșterea audienței și sprijinirea inițiativelor culturale despre
minoritatea romă, prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru
ce vizează patrimoniul cultural.

Activitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Finanțator
SEE 2014-2021
Pentru o inițiativă bilaterală
finanțată în cadrul acestui
apel, sumele forfetare se
acordă pentru maximum 2
persoane/ solicitant.

Suma acordată pentru fiecare
persoană este de:
· maximum 1.260 euro pentru
deplasări din România în
Norvegia;
· maximum 1.635 euro pentru
deplasări din România în
Islanda;
· maximum 1.025 euro pentru
deplasări din România în
Liechtenstein;
· maximum 1.280 euro pentru
deplasări din Norvegia,
Islanda, Liechtenstein în
România.

Contribuție beneficiar
Sprijinul financiar acordat
poate să ajungă până la 100%
din valoarea totală eligibilă a
inițiativei bilaterale.

Termen limită
30 septembrie 2020

Informații suplimentare
https://www.ro-
cultura.ro/files/apel-
bilaterale-
2020/Ghidul%20solicitantului
%20actualizat_18.03.2020.pd
f

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IUNIE 2020

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Program de finanțare:
Orizont 2020

Apel:
Fast Track to Innovation - Proiecte dedicate inovării tehnologice

Obiectivele 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 nevoile pieței, 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 MAI 2020

Finanțator
Comisia Europeană

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/progr
ammes/horizon2020/en/h2
020-section/fast-track-
innovation-pilot

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Program de finanțare:

Orizont 2020

Apel:
Instrumentul pentru IMM-uri - Proiecte pentru afacerile inovatoare
(EIC accelerator pilot)

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.

Pilotul EIC oferă servicii de coaching gratuit, de accelerare a afacerilor și
consiliere. Acestea sunt disponibile tuturor întreprinderilor mici care sunt
clienți EIC, simultan acordării grantului.

Coachingul include dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea organizațională,
cooperarea și finanțarea. IMM-urile care participă la EIC Accelerator, FTI sau
Pathfinder pot beneficia de până la 12 zile de coaching.

Serviciul de coaching gratuit este facilitat de Enterprise Europe Network
(EEN).

Solicitanți eligibili:
IMM-uri care au înregistrat profit, companii tinere și start-up-uri, 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/programm
es/horizon2020/en/h2020-
section/eic-accelerator-pilot

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Comisia Europeană

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

Contribuție beneficiar
variabilă

Termen limită
Continuu 2020

7 octombrie 2020 - doar
grant sau finanțare mixtă

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/progr
ammes/horizon2020/en/h2
020-section/eic-
accelerator-pilot

https://ec.europa.eu/easm
e/en/section/sme-
instrument/eic-
accelerator-funding-
opportunities
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NOU! Program de finanțare:
Schema ERA-NET Cofund

Apel:
ACT3  – Accelerating CCS Technologies (Accelerarea tehnologiilor CCS), al treilea
apel pentru propuneri
ACT este un apel al schemei ERA-NET Cofund, care este un instrument creat de
Comisia Europeană în cadrul programului de cercetare și inovare Orizont 2020.

Obiectivele apelului:
• facilitarea cercetării, dezvoltării și inovării în domeniul captării, utilizării și stocării
CO2;
• stimularea dezvoltării proiectelor care vizează accelerarea și maturizarea
tehnologiei CCS.
Ambiția ACT de a accelera timpul de introducere pe piață pentru tehnologia CCUS
(captarea, utilizarea și stocarea carbonului) va necesita implicarea industrială în
activități de cercetare și inovare.

Solicitanți eligibili:
Categoriile de instituții și unități care pot beneficia de finanţare publică pentru
proiecte de tip ERA-NET/ ERA-NET Cofund sunt:

· instituții de învățământ superior publice și private acreditate;
· institute naționale de CDI;
· alte organizații de cercetare de drept public sau privat;
· agenți economici (IMM-uri și întreprinderi mari);
· unități de administrație publică locală sau centrală;
· organizații nonguvernamentale.

Fiecare propunere de proiect trebuie să fie depusă de un consorțiu de proiect format
din cel puțin trei aplicanți eligibili, solicitanții fiind finanțați de cel puțin trei țări/ regiuni
care participă la acest apel ACT.
În cadrul acestui apel, vor fi finanțate două tipuri de proiecte: proiecte mari (“large
projects”) și proiecte mici (“small projects”):
*proiecte mari – buget > 4.000.000 euro (solicitanți din cel puțin 4 țări/ regiuni sau cel
puțin 10 parteneri);
*proiecte mici – buget < 4.000.000 euro (solicitanți din cel puțin 3 țări/ regiuni).

Activități eligibile:
· cercetare fundamentală (maximum 10% din valoarea bugetului solicitat);
· cercetare industrială;
· dezvoltare experimentală;
· studii de fezabilitate;
· activități de inovare;
· activități suport.

Procedura de depunere și evaluare se va realiza în 2 etape:
· propuneri inițiale: data limită 10 noiembrie 2020, ora 14:00 (ora României);
· propuneri finale: data limită 15 martie 2021, ora 14:00 (ora României).

Depunerea de propuneri finale pentru Etapa 2 se face numai prin invitație și este
deschisă numai proiectelor prezentate anterior la Etapa 1.
Durata unui proiect este maximum 36 de luni.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MAI 2020

Finanțator
Comisia Europeană, ERA-NET
Cofund

Valoare grant
250.000 euro (dacă proiectul
este coordonat de o instituție
românească)
200.000 euro (dacă instituția
românească este parteneră în
proiect)

Contribuție beneficiar
0%

Termen limită
10 noiembrie 2020, ora 14:00
(ora României)

Informații suplimentare

http://www.act-ccs.eu/

https://uefiscdi.gov.ro/act-
accelerating-ccs-
technologies

https://static1.squarespace.c
om/static/5672ab009cadb60e
553e3529/t/5ed629465364a15
d36e2fd40/1591093578980/Fi
nal+ACT3+Call+Text+for+pu
blication+2+June+2020+%28
2%29.pdf

https://uefiscdi.gov.ro/userfil
es/file/PNCDI%20III/P3_cOO
PERARE%20INTERNATIONA
LA/ERA%20NET_ERA%20NE
T%20COFUND/PI%20ERA-
NET%202015_consultare.pdf

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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NOU! Program de finanțare:
Schema ERA-NET Cofund

Apel:
BlueBio - „Deblocarea potențialului bioresurselor acvatice”
BlueBio este un apel al schemei ERA-NET Cofund, care este un instrument
creat de Comisia Europeană în cadrul programului de cercetare și inovare
Orizont 2020.

Obiectivul apelului:
Obiectivul apelului este finanțarea proiectelor care facilitează transferul
resurselor biologice de la cercetare, inovație și demonstrații la scara de
producție, punând în aplicare promovarea sistemelor de aprovizionare în
lanțurile de valori ale bioeconomiei albastre pentru a asigura trasabilitatea,
calitatea, sustenabilitatea și cantitatea necesară sau pre-procesarea bio-
resurselor cu scopul transformării acestora în produse pentru piață. Aceasta
implică, de asemenea, sistemele de aprovizionare ale producătorilor primari
pe măsură ce acestea se integrează mai departe în lanțul valoric.

Solicitanți eligibili:
Categoriile de instituții și unități care pot beneficia de finanţare publică pentru
proiecte de tip ERA-NET/ ERA-NET Cofund sunt:

· instituții de învățământ superior publice și private acreditate;
· institute naționale de CDI;
· alte organizații de cercetare de drept public sau privat;
· agenți economici (IMM-uri și întreprinderi mari);
· unități de administrație publică locală sau centrală;
· organizații nonguvernamentale.

Fiecare propunere de proiect trebuie să fie depusă de un consorțiu de proiect
care să includă cel puțin trei parteneri (și maximum 10) din cel puțin trei țări.
Propunerile trebuie să implice atât organizații de cercetare, cât și din
industrie.

Activități eligibile:
Propunerile de proiect trebuie să abordeze în mod clar:

• provocările sistemelor de aprovizionare, putând ajunge la celelalte
părți ale lanțului valoric cu relevanță în provocările sistemelor de
aprovizionare (furnizori pentru producătorii primari, producătorii de
biomasă, conversie, produse și piață);

• aspecte de logistică și transport de la producători la piețe, de la
sortare, manipulare, uscare/ răcire și alte tehnici de conservare sau
pre-procesare, care acoperă resursele biologice utilizate pentru
alimente, furaje, produse farmaceutice etc.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MAI 2020

Finanțator
Comisia Europeană, ERA-NET
Cofund

Valoare grant
250.000 euro (dacă proiectul
este coordonat de o instituție
românească)
200.000 euro (dacă instituția
românească este parteneră în
proiect)

Contribuție beneficiar
0%

Termen limită
14 septembrie 2020, ora 14:00
(ora României)

Informații suplimentare
https://bluebioeconomy.eu/b
luebio-call-announcement/

https://uefiscdi.gov.ro/bluebi
o

https://bluebioeconomy.eu/w
p-
content/uploads/2020/06/02_
Call_AnnouncementandGuid
elines_BlueBio_05_06_2020
2.pdf

https://uefiscdi.gov.ro/userfil
es/file/PNCDI%20III/P3_cOO
PERARE%20INTERNATIONA
LA/ERA%20NET_ERA%20NE
T%20COFUND/PI%20ERA-
NET%202015_consultare.pdf

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Program de finanțare:
Sprijinirea antreprenoriatului și inovării în Europa

Apel:
Dezvoltarea competențelor și a educației în întreaga Europă (proiect pilot)

Obiectivul apelului:
Stimularea investițiilor în educație, în formare și în dobândirea de
competențe, ca parte a soluției pentru a atrage mai multe persoane către
ocuparea locurilor de muncă și pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale
economiei europene.

Solicitanți eligibili:
· persoane fizice (studenți și cursanți);
· întreprinderi europene care facilitează și contribuie la eforturile de

transformare a competențelor;
· organizații europene care își desfășoară activitatea în domeniul

dezvoltării competențelor.

Activități eligibile:
Studenții și întreprinderile eligibile vor putea avea acces la diferite tipuri de
finanțare (de exemplu, împrumuturi, plăți reportate, împrumuturi legate de
venituri etc.) prin intermediari financiari dedicați, cum ar fi instituții financiare,
universități și centre de formare profesională, garantate de UE. Datorită
garanției, beneficiarii finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în condiții mai
bune:

· sprijinirea persoanelor fizice în pregătirea și îmbunătățirea
competențelor prin deblocarea accesului la finanțare pentru a acoperi
decalajul educațional/ de competențe - societal și tehnologic;

· facilitarea eforturilor de transformare a competențelor urmărite de
întreprinderile europene prin furnizarea finanțării pentru îmbunătățirea
valorificării competențelor forței de muncă existente, astfel contribuind
la creșterea competitivității și productivității întreprinderii, precum și
păstrarea angajaților;

· îmbunătățirea accesului la finanțare pentru organizațiile europene
active în domeniul competențelor, formării și educație sau dezvoltare
de proiecte în domeniul educației cu obiectivul de a crește
semnificativ îmbunătățirea ecosistemului ofertei de educație, formare
și servicii legate de competențe.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE  2020

Finanțator
Fondul European de
Investiții

Valoare grant
Fond UE de garantare de
până la 50 de milioane euro

Contribuție beneficiar
100%

Termen limită
Continuu pentru beneficiarii
de finanțare
31 octombrie 2020 (pentru
băncile/ instituțiile financiare
de creditare intermediare)

Informații suplimentare

https://ec.europa.eu/roma
nia/news/20200422_proiec
t_educatie_ro
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Program de finanțare

Active and Assisted Living (AAL)

Apel
Îmbătrânirea sănătoasă cu sprijinul soluțiilor digitale - Healthy Ageing with the
Support of Digital Solutions

Obiectivele apelului
Apelul AAL 2020 se adresează proiectelor de colaborare inovatoare,
transnaţionale şi multidisciplinare care oferă soluţii din domeniul TIC cu
aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL (soluţii pentru o viaţă activă sau
asistată, pentru informaţii şi comunicare, pentru siguranţă şi securitate).

În cadrul acestui apel vor fi finanțate două tipuri de proiecte: proiecte de
colaborare tradiţionale ("collaborative projects") și proiecte de colaborare mici
("small collaborative projects").

Proiecte de colaborare tradiționale:

· elaborarea, testarea, validarea, scalarea și integrarea de soluții TIC
inovatoare pentru o îmbătrânire sănătoasă prin modele de furnizare
de servicii bine proiectate, menite să mențină pe termen lung
„capacitatea funcțională”;

· contribuirea la crearea/ consolidarea/ conectarea ecosistemelor de
îmbătrânire sănătoasă.

Proiecte de colaborare mici:

· explorarea de idei, colaborări şi abordări noi pentru utilizatorii
serviciilor TIC destinate persoanelor în vârstă;

· propunerea de concepte pentru dezvoltarea ulterioară a soluţiilor TIC
inovatoare;

· evaluarea rapidă a potenţialului de piaţă pentru produsele şi serviciile
AAL existente sau cele noi.

Prin finanțarea proiectelor de colaborare mici, se urmărește oferirea
posibilităţii cercetătorilor români de a participa la efortul comun european de
dezvoltare a economiei destinate cerinţelor specifice populaţiei cu vârsta
peste 50 ani - Silver Economy.

Finanțator
Comisia Europeană, Statele
membre în Programul AAL

Valoare grant
Proiecte de colaborare
tradiționale:

× maximum 250.000
euro/proiect, în cazul în
care entitatea din
România este
coordonator de proiect;

× maximum 200.000
euro/proiect, în cazul în
care entitatea din
România este partener în
proiect.

Proiecte mici:
× maximum 40.000

euro/proiect.

Contribuție beneficiar
Variabilă, conform documentului
care cuprinde criteriile naționale
de eligibilitate:
http://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Nation
al-Eligibility-Criteria-AALCall-
2020-14.05.2020.pdf

Termen limită
24 august 2020, ora 18:00

Informații suplimentare
http://www.aal-europe.eu/stay-
up-to-date/calls/call-2020/

http://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Nation
al-Eligibility-Criteria-AALCall-
2020-14.05.2020.pdf

https://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/02/Call-
Text-2020-AAL.pdf

https://uefiscdi.gov.ro/index.
php

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020
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Solicitanți eligibili
• organizații industriale și comerciale (în special IMM-uri), instituții din
domeniul îngrijirii sociale și de sănătate, precum și din sectorul TIC, inclusiv
instituțiile non-profit;
• organizații de cercetare (universități, institute de cercetare);
• asociații (inclusiv organizații reprezentând persoane în vârstă și rudele lor,
grupuri de interese etc.);
• instituţii publice.

Finanțarea se va aloca doar pentru consorţii care să cuprindă cel puţin 3
organizații eligibile  independente, din cel puţin 3 state partenere diferite ale
Programului AAL, participante la apel.

Activități eligibile
· să răspundă dorinţelor şi aspiraţiilor utilizatorilor finali: persoanele în

vârstă, îngrijitorii acestora, instituţiile care oferă servicii de îngrijire;
· să demonstreze un traseu clar către piaţă;
· să ofere abordări inovatoare pentru desfăşurarea şi adoptarea

serviciilor TIC, pentru dezvoltarea noilor produse TIC/digitale şi
integrarea acestora în contextul socio-economic regional.

Proiectele pot lua în considerare o aplicabilitate a soluţiilor propuse şi la alte
categorii de populaţie, de exemplu, persoane aflate în pragul pensionării.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
Comisia Europeană, Statele
membre în Programul AAL

Valoare grant
Proiecte de colaborare
tradiționale:

× maximum 250.000
euro/proiect, în cazul în
care entitatea din
România este
coordonator de proiect;

× maximum 200.000
euro/proiect, în cazul în
care entitatea din
România este partener în
proiect.

Proiecte mici:
× maximum 40.000

euro/proiect.

Contribuție beneficiar
Variabilă, conform documentului
care cuprinde criteriile naționale
de eligibilitate:
http://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Nation
al-Eligibility-Criteria-AALCall-
2020-14.05.2020.pdf

Termen limită
24 august 2020, ora 18:00

Informații suplimentare
http://www.aal-europe.eu/stay-
up-to-date/calls/call-2020/

http://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Nation
al-Eligibility-Criteria-AALCall-
2020-14.05.2020.pdf

https://www.aal-europe.eu/wp-
content/uploads/2020/02/Call-
Text-2020-AAL.pdf

https://uefiscdi.gov.ro/index.
php
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Program de finanțare:

DIGI-B-Cube

Apel:
Schema de vouchere pentru IMM-urile inovative în domeniul medical:
Inovații în domeniul întreprinderilor digitale în bioimagistică, biosenzorial și
industrii biobancare

Obiectivul apelului:
Sprijinirea inovațiilor digitale și a soluțiilor pentru reconfigurarea diagnosticului
medical și a lanțurilor de valoare aferente către o economie a sănătății tip 4.0.

Solicitanți eligibili:
Întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv start-up-uri) care operează în sectoarele
de sănătate, medicină, biotehnologie, biofarmaceutic, IT sau conexe (robotică,
automatizare, electronică, nanotehnologie etc.).
* Consorțiu format din minimum 2 IMM-uri și maximum 3 organizații, din cel
puțin 2 sectoare diferite.

Activități eligibile:
- prototiparea sau conceptualizarea unei soluții ca raspuns la o

provocare de digitalizare în diagnosticul medical și în lanțurile de valori
conexe;

- dezvoltarea în comun a unui produs/ serviciu nou, bazat pe un concept
existent, care abordează o provocare de digitalizare în diagnosticul
medical și în lanțurile de valori conexe.

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020

Finanțator
DIGI-B-Cube

Valoare grant:
Voucher prototipare:
maximum  20.000 euro /
IMM
maximum 60.000 euro/
proiect

Voucher soluție inovatoare
personalizată:
maximum  50.000 euro /
IMM (durată proiect 1-3 luni)
maximum 150.000 euro/
proiect (durată proiect  2 – 6
luni)

Contribuție beneficiar:
variabilă

Termen limită
29 iulie 2020, ora 18:00
3 februarie 2021, ora  18:00

Informații suplimentare:

https://digibcube.eu/wp-
content/uploads/2020/04/
D5.1-Open-Call-
Document.pdf
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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

Investim în Oameni, Idei și Proiecte valoroase

Pentru noi, dezvoltarea regională a devenit un Standard de Excelență!

Elaborat de:

Mihaela Lupăncescu– Şef Compartiment Parteneriate şi Marketing Regional

Loredana Tisan – Agent de dezvoltare Compartiment Parteneriate şi Marketing Regional

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

CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE

DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE IULIE 2020


