OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ACTIVE
- Societăți comerciale -

Mai 2020

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Obiectivul
programului

Program de
finanțare
Sprijin pentru
investitii în acțiuni
preventive menite
să reducă
consecințele
dezastrelor
naturale,
evenimentelor
adverse și
catastrofale –
beneficiari privați
(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 5.1)
NOU!

Creșterea capacității
operaționale de
prevenire a apariției
epizootiilor și
combaterea
acestora, inclusiv
prin diminuarea
timpului de reacție
din partea
autorităților;
Reducerea efectelor
dezastrelor naturale,
evenimentelor
adverse și
evenimentelor
catastrofale asupra
potențialului de
producție agricolă.

Fermieri, cu excepția
persoanelor fizice
neautorizate;
Cooperative (cooperativele
agricole și societățile
cooperative agricole),
grupuri de producători,
constituite în baza
legislației naționale în
vigoare care deservesc
interesele membrilor.

Cheltuieli cu achiziția de instalații de
dezinfecție și dezinsecție;
Cheltuieli cu achiziția de instalații,
echipamente pentru asigurarea
biosecurității și infrastructură sanitară (de
ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup
sanitar și dușuri, vestiare etc.) în cadrul
fermelor;
Cheltuieli cu construcția de garduri de
protecție, inclusiv achiziția de repelenți și
construcția aferentă, pentru evitarea
contactului porcilor domestici cu porcii
mistreți;
Cheltuieli cu racordarea la utilități, după caz,
respectiv racordarea la sistemele
centralizate (de exemplu: energie, apă) sau
cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar
fi generatorul pentru curent electric.

S

Maxim
250.000 euro
/ proiect

Minim 20% din
totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
fermierii
individuali;
0% din
cheltuieli
eligibile pentru
grupuri de
fermieri.

31 iulie
2020

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_5_1_sprijin_i
nvestitii_masu
ri_preventive_
reducere_efec
te_dezastre_n
aturale,_eveni
mente_advers
e_si_cat

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

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
programului
Restabilirea
potențialului de
producție agricolă
distrus de pesta
porcină africană

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;

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Maxim
200.000 euro/
proiect

-

31 iulie
2020

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_5_2_sprijin_p
entru_investitii
_privind_refac
erea_terenuril
or_agricole

Maxim
1.000.000
euro/proiect

0%

Apel
nelansat

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice

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.

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 5.2)
NOU!
Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Investiţii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole şi silvice componenta
Infrastructura de
irigaţii
(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.3)
APEL NELANSAT

Eficientizarea
utilizării apei în
agricultură

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

Vor fi finanţate investiţii în modernizarea
infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor
aferente stațiilor de pompare de punere sub
presiune și/sau racordarea la utilități, inclusiv
construcția/modernizarea bazinelor de colectare
și stocare a apei de irigat.

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Innotech Student
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)

APEL NELANSAT

Obiectivul

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

programului

Finanțarea
antreprenoriatului în
rândul studenților,
prin intermediul
administratorilor de
grant

Instituţii de învăţământ
superior publice şi private,
acreditate;
Şcoli doctorale şi graduale
cu personalitate juridică,
inclusiv parteneriate intre
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 comerţ şi
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;
ONG-uri;
Parteneriate între
categoriile mai sus
menționate.

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;
Selectarea grupului țintă ce va participa la
cursurile organizate în cadrul programului
de formare antreprenorială;
Derularea programului de formare
antreprenorială;
Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului;
Organizarea și derularea de întreprinderi
simulate;
Efectuarea de stagii de practică;
Furnizarea, de către administratorul
schemei de antreprenoriat, a serviciilor
personalizate de consiliere/ consultanță/
mentorat ulterior finalizării procesului de
selecție a planurilor de afaceri;
Asigurarea înființării și demarării
funcționării întreprinderilor ce vor realiza
planurile de afaceri cu ajutor de minimis în
cadrul proiectului.

Valoarea

Contribuția

grantului

beneficiarului

Valoarea
eligibilă a unui
proiect este
de maximum
2.000.000
euro

Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocughidulinnotechstudent/

Finanțator

Program de
finanțare

Administraţi
a Fondului
Cultural
Naţional

Sesiunea de
finanţare III/2020
pentru proiecte
editoriale

NOU!

Obiectivul
programului
Susţinerea şi
promovarea culturii
scrise

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Edituri şi redacții de
publicații culturale;

Priorități specifice pentru fiecare secțiune de
finanțare:

Persoane juridice de drept
privat care, potrivit actelor
constitutive, desfăşoară
activități editoriale
(ex.: organizații
nonguvernamentale,
societăți comerciale,
persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale
ș.a.);

Carte
Promovarea limbajelor literare
originale/inovatoare și a literaturii de debut
Susținerea temelor artistice și/sau
interdisciplinare
Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare
și/sau educație

Persoane juridice de drept
public (Instituții publice
care derulează proiecte
editoriale).

Reviste și publicații culturale
Susținerea multiculturalității
Promovarea abordărilor pluridisciplinare
Continuitatea în susținerea conținutului
cultural
Poezie
Promovarea limbajelor literare
originale/inovatoare și a debutului

Promovarea textelor pentru
copii Antologii

Valoarea
grantului
Maxim 35.000
lei –
secţiunea
Carte
Maxim 30.000
lei –
secţiunea
Reviste și
publicații
culturale
Maxim 25.000
lei –
secţiunea
Poezie

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 mai
2020, ora
17

https://www.af
cn.ro/finantari/
proiecteeditoriale.html

Finanțator

Rețeaua DI
GI-B-CUBE
(Digital
Innovations
Disrupting
Medical
Diagnostics
Value
Chain)

Program de
finanțare
Schema de
vouchere pentru
IMM-urile inovative
în domeniul
medical

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Finanțarea va
susține inițierea și
propagarea
colaborării
intersectoriale care
va avea efecte de
lungă durată asupra
transferului de
tehnologie și va duce
la noi inovații, soluții,
dezvoltarea de
produse sau servicii.

Întreprinderile mici și
mijlocii (inclusiv startup-uri)
active în sănătate,
biotehnologii, biofarma, IT
sau sectoare conexe
(robotică, automatizări,
electronică, nanotehnologii
etc.)

Sprijin pentru dezvoltare prototip sau pentru
conceptualizarea unei soluții (proof of
concept, studii de fezabilitate) și care să
vizeze digitalizarea în domeniul
diagnosticului medical și al lanțurilor valorice
conexe;
Sprijin pentru dezvoltarea în comun a unui
produs sau serviciu nou pe baza unui
concept demonstrat existent și prin care este
vizată digitalizarea în diagnosticul medical și
al lanțurilor valorice conexe.

Valoarea
grantului
Vouchere
pentru
dezvoltare
prototip:
până la
20.000
euro/IMM

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
29 iulie
2020

3
februarie
2021

Informații
suplimentare

https://digibcu
be.eu/opencalls/?fbclid=I
wAR0YKIhLZ
DPLhXXLI5HpghliSw4QDc
9Pb_Oqb3cxPbJnFG
Eh3OAPLX5D

până la
60.000
euro/proiect
Vouchere de
inovare
pentru soluții
personalizate:
până la
50.000
euro/IMM
până la
150.000
euro/proiect

M

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Promovarea și
protejarea
drepturilor
persoanelor cu
dizabilități

NOU!

Obiectivul
programului
Apelul are ca
obiectiv promovarea
și protecția
drepturilor
persoanelor cu
dizabilități și pentru
includerea activă a
acestora și
participarea deplină
la societate.

Solicitanți eligibili

Entități publice,
organizații private sau
organizații internaționale
Organizațiile orientate spre
profit trebuie să depună
cereri în parteneriat cu
entități publice sau
organizații private nonprofit.

Activități eligibile

studii, cercetări, analize, sondaje, evaluări,
culegerea de date și statistici; dezvoltarea
metodologiilor comune și, după caz, a
indicatorilor sau a reperelor; elaborarea și
publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale
educaționale;
învățare reciprocă, recenzii de la egal la egal,
ateliere, întâlniri și conferințe de experți;
activități de instruire, evenimente de instruire
și formare de instrumente de formare
online sau alte module de instruire;
activități de conștientizare și diseminare,
respectiv identificarea și schimburi privind
bunele practici, abordări și experiențe
inovatoare, campanii media, compilarea și
publicarea de materiale pentru diseminarea
informațiilor despre program și rezultatele
acestuia, dezvoltarea, operarea și
întreținerea sistemelor și instrumentelor
care folosesc tehnologiile informaționale și
de comunicare.

Valoarea
grantului
Minim
100.000 euro
Maxim
500.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 20%

Termen
limita
2 iunie
2020

Informații
suplimentare

https://ec.euro
pa.eu/social/m
ain.jsp?catId=
629&langId=e
n&callId=596&
furtherCalls=y
es

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Facilitate pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației –
Apel pentru
exprimarea
interesului
(FONDUL
EUROPEAN
PENTRU INVESTIȚII
STRATEGICE)

Obiectivul

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

programului

Selectarea
instituțiilor care vor
deveni intermediari
financiari în cadrul
Facilității pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației

Instituțiile financiare
Universitățile
Furnizorii de educație și de
formare

Fondul European de Investiții va furniza gratuit o
garanție limitată de primă pierdere (sau
contragaranție) intermediarilor financiari selectați
care creează noi portofolii de finanțare a datoriilor
pentru studenți și pentru întreprinderi.
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.
În ultimă instanță, datorită garanției, beneficiarii
finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în
condiții mai bune.

NOU!

-

Valoarea

Contribuția

grantului

beneficiarului

-

Termen
limita
31
octombrie
2020 –
termenul
limită de
transmiter
e a cererii
de
exprimare
a
interesului

Informații
suplimentare

https://www.eif
.org/what_we_
do/guarantees
/skills-andeducationguaranteepilot/index.htm

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
IMM sau IMM în
parteneriat cu ITT
pentru investiţii de
transfer tehnologic
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
C)
APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creşterea inovării în
firme prin susţinerea
entităților de inovare
şi transfer tehnologic
în domenii de
specializare
inteligentă

A. Intreprinderile mici și
mijlocii, cu condiția
bugetării cheltuielilor de
transfer tehnologic
aferente proiectului și
respectiv colaborării în
vederea realizării acestora
pe perioada de
implementare a proiectului
cu o enitate de inovare și
transfer tehnologic
autorizată provizoriu
/acreditat în conformitate
cu prevederile legale în
vigoare. În acest caz ITT
este considerat beneficiar
indirect de ajutor de
minimis.
B. Parteneriatul dintre o
întreprindere mică sau
mijlocie și o enitate de
inovare și transfer
tehnologic pentru
implementarea proiectului.
In acest caz, atât IMM cât
și ITT sunt beneficiari
direcți de ajutor de
minimis.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Investiții în active corporale

Minimum
25.000 euro

Investiții în active necorporale
Investiții în realizarea de instrumente de
comercializare on-line a serviciilor/
produselor proprii ale IMM.
Investiţii de dezvoltare experimentală
Investiţii în alte activităţi de inovare
Investiţii în activităţile de realizare a
produsului (bun sau serviciu) sau
procesului

Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Dezvoltarea unui
model conceptual
inovativ (Proof-ofConcept)
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, OS 1.2)
APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Creşterea inovării în
companii prin
sprijinirea abordărilor
multisectoriale
rezultate în urma
implementării
“Inițiativei Regiuni
mai puţin dezvoltate

Intreprinderile mici și
mijlocii care au desfășurat
activitatea cel puţin pe o
perioadă corespunzătoare
unui an fiscal integral
înainte de depunerea
cererii de finanțare

Proiectul se referă la creșterea gradului de
inovare al companiei prin implementarea unui
concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile
de specializare intelingentă.
Proiectele au următoarele tipuri de investiții:
Active corporale (echipamente tehnice,
mașini, instalații și utilaje);
Active necorporale;
Achiziția de servicii.
Activele corporale (echipamente tehnice, masini,
instalații și utilaje) trebuie să fie strict necesare
pentru atingerea obiectivelor proiectului și
valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea
totală eligibilă a proiectului.

Valoarea
grantului
Minimum
25.000 euro
Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/sa-lansat-inconsultarepublica-ghidulspecificpentruschema-proofof-concept-incadrul-por2014-2020axa-1/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

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

Unități Administrativ
Teritoriale
Oraș/Municipiu/sectoarele
municipiului București- ca
membre în Grupul de
Acțiune Locală din cadrul
Listei SDL-urilor selectate
la finanțare

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de
investiții, în funcție de nevoile specifice
identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de
Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile
de Acțiune Locală și se referă la:

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL

Parteneriate între UAT
Oraș/Municipiu/ sectoarele

PI 9.1)

membru în Grupul de
Acțiune Locală din cadrul
Listei SDL-urilor selectate
la finanțare și lider de
parteneriat - și furnizori
publici și privați de servicii
sociale

REGIONAL, AP 9,

municipiului București -

Furnizori publici și privati
de servicii sociale
acreditați conform
legislației în vigoare, cu o
vechime de cel putin un
an, inainte de depunerea
proiectului, cu competențe
în furnizare de servicii
sociale, comunitare,
desfasurare de activitati
recreativ-educative,
culturale, agrement și
sport
Întreprinderi de economie
socială de inserție

investiţiile în infrastructura de locuire construirea/ reabilitare/ modernizare
locuinţelor sociale
investiţii în infrastructura de sănătate,
servicii sociale – constructia/ reabilitarea/
modernizarea/ dotarea centrelor comunitare
integrate medico-socială;
investiţii în infrastructura de educaţie –
construire/ reabilitare/ modernizare/ dotarea
de unităţi de învăţământ preuniversitar
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
gimnaziale etc.);
investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate;
construirea/ dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Valoare
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile:

0% în cazul
întreprinderilor
de economie
socială de
inserție

31
decembrie
2021, ora
10:00 –

30.000 euro pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIU
NI si
POR/2019/9/9
.1/1/BI

Minim 2%
pentru celelalte
categorii de
beneficiari

20.000 euro –
pentru apelul
de proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/Întreprind
eri
Valoarea
totală maximă
a pachetului
de proiecte de
infrastructură
la nivel de
strategie:
4.900.000
euro

pentru
apelurile
de
proiecte
POR/2019
/9/9.1/1/7
REGIUNI
si
POR/2019
/9/9.1/1/BI

1 iunie
2020, ora
17 –
pentru
apelul de
proiecte
POR/2019
/9/9.1/1/În
treprinderi

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/9
-1-dezvoltarelocala-plasatasubresponsabilitat
ea-comunitatii/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (roma
și non-roma) din
orașe/municipii cu
peste 20.000
locuitori –

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

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.

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de
Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste
20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală
implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri
aferente intervențiilor specifice acestor strategii.
Activitățile finanțate prin POCU sunt:

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
aferente SDLurilor
aprobate

Etapa a III-a a
mecanismului
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunității
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 5, OS 5.1)

Unităţi şcolare și
Inspectorate Școlare
Județene

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
piața muncii
Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu
Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate
Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație
Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă
Asistență juridică pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de stare
civilă
Combaterea discriminării și a segregării

Suma minimă
aferentă unei
fișe de proiect
este 101.000
euro,
echivalentul
minim a
477.437,10
RON.

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Competențe
digitale pentru
angajații din IMM

Obiectivul
programului

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,

Îmbunătățirea
nivelului de
cunoștințe/
competențe/
aptitudini aferente
sectoarelor
economice/

AP 3, OS 3.12)

domeniilor

APEL NELANSAT

identificate în
Strategia Națională
pentru
Competitivitate 20152020 și Strategia
Națională pentru
Cercetare,
Dezvoltare și Inovare
2014-2020

Solicitanți eligibili

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/si
furnizori de formare
profesionala).
In cadrul prezentului apel
de propuneri de proiecte
sunt eligibili si partenerii
transnaționali.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Furnizarea de programe de formare
profesională exclusiv în domeniul
alfabetizării digitale și al tehnologiei
informației și comunicațiilor;

Valoarea
maximă a
unui proiect: 1
milion euro

Evaluare/ validare și certificare pentru
recunoaşterea competențelor aferente

Valoarea
contribuției

Persoane
juridice de
drept privat cu
scop
patrimonial –
5%

cerințelor locurilor de muncă;

publice

Persoane

minim:
100.000 euro

juridice de
drept privat
fără scop
patrimonial –
0%

Sprijin acordat întreprinderilor pentru
organizarea de programe de învățare la
locul de muncă.

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-ghidulpocucompetentedigitalepentruangajatii-imm/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Competențe
digitale pentru
angajații din
întreprinderi mari
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, OS 3.12)
APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
nivelului de
cunoștințe/
competențe/
aptitudini aferente
sectoarelor
economice/
domeniilor
identificate în
Strategia Națională
pentru
Competitivitate 20152020 și Strategia
Națională pentru
Cercetare,
Dezvoltare și Inovare
2014-2020

Solicitanți eligibili

Întreprinderile mari

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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.

Valoarea
maximă a
ajutorului de
stat pentru un
proiect de
formare:
250.000 euro

Codul CAEN al activității principale sau
secundare eligibila pentru acest apel de proiecte
trebuie sa se regăsească in anexa 5 – Lista
aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de
politică industrială menţionate în Strategia
Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Valoarea
maximă a
unui proiect:
500.000 euro

Proiectele depuse trebuie să fie implementate cel
puțin în una din regiunile mai puțin dezvoltate:
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia,
Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia.
Un proiect poate viza una sau mai multe regiuni
de dezvoltare eligibile.

Contribuția
beneficiarului
Minim 50%
Minim 40%
dacă formarea
se adresează
lucrătorilor cu
handicap sau
lucrătorilor
defavorizați

Termen
limita

Informații
suplimentare

Apel
nelansat

http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-ghidulpocucompetentedigitalepentruangajatii-dinintreprinderimari/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători
postdoctorat

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)

APEL NELANSAT

Obiectivul

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

programului

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

Instituții de învățământ
superior publice şi private,
acreditate;
Institute/centre de
cercetare acreditate,
inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;
Şcoli doctorale şi graduale
cu personalitate juridică,
inclusiv parteneriate intre
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
categoriile de organizații
detaliate mai jos:
Angajatori;
Asociații profesionale;
Camere de comerț și
industrie;
Instituții și organizații
membre ale Pactelor
Regionale și
Parteneriatelor Locale
pentru Ocupare și
Incluziune Socială.

Consolidarea parteneriatelor dintre
universități și actorii din domeniul cercetării
şi inovării pentru stimularea dezvoltării de
noi programe de studii doctorale şi
postdoctorale, cu aplicații directe în
economie, în special în sectoarele
economice cu potențial competitiv şi în
domeniile de specializare inteligentă,
inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar
pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor
pentru a se implica în cercetarea
postdoctorală;
Activități de cercetare şi de colaborare în
rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în
scopul asigurării complementarității cu
sectoarele economice cu potențial
competitiv şi cu domeniile de specializare
inteligentă, în sprijinul internaționalizării
învățământului terțiar;
Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii către sectorul privat către
instituțiile de învățământ superior privind
nevoile lor de instruire, precum și de la
instituțiile de învățământ către întreprinderi,
pentru a răspunde nevoilor sectorului privat
la nivel regional/ local.

Valoarea

Contribuția

grantului

beneficiarului

Maxim
1.500.000
euro

0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-apelpocu-pentrusprijinireadoctoranzilorsicercetatorilor/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
investiţiilor în
capacităţi de
producere energie
electrică şi/sau
termică din
biomasă/biogaz şi
energie geotermală
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.1)

Obiectivul

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

programului

Creşterea ponderii
energiei regenerabile
în totalul consumului
de energie primară,
ca rezultat al
investiţiilor de
creştere a puterii
instalate de
producere a energiei
electrice şi termice
din resurse
regenerabile mai
puţin exploatate.
Reducerea emisiilor
de carbon în
atmosferă generate
de sectorul energetic
prin înlocuirea unei
părţi din cantitatea
de combustibili fosili
consumaţi în fiecare
an (cărbune, gaz
natural).

Unități administrativ
teritoriale
Asociațiile de Dezvoltare
Intercomunitară
Societăți comerciale
care au ca activitate
producerea de energie în
scopul comercializării

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor
de producere energie electrică şi termică în
cogenerare din biomasă şi biogaz;
Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei termice din biomasă
sau biogaz;
Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei electrice din biomasă
sau biogaz;
Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei termice din energie
geotermală.

Valoarea

Contribuția

grantului

beneficiarului

Maxim
15.000.000
euro

2% pentru
unități
administrativteritoriale și
ADI,
pentru
cheltuielile
eligibile care
nu intră sub
incidența
regulilor de
ajutor de stat
20% pentru
microîntreprind
eri și
întreprinderile
mici
30% pentru
întreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mari

Termen
limita
31
decembri
e 2020

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelorpentru-douaapeluri/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Monitorizarea
consumului de
energie la
consumatorii
industriali

Obiectivul
programului
Implementarea de
sisteme de
monitorizare a
consumurilor de
energie la
consumatorii
industriali

Solicitanți eligibili

Societăţile cu
personalizate juridică din
industrie cu consumuri de
peste 1.000 tep/an

Activități eligibile

•

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, OS
6.2)
•
•
•
Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Implementarea
distribuţiei
inteligente într-o
zonă omogenă de
consumatori
casnici de energie
electrică
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.3)

Reducerea
consumului mediu de
energie electrică la
nivelul locuinţelor

Operatorii concesionari de
distribuţie energie
electrică, care se supun
obligaţiilor de
implementare a contorizării
inteligente în proporţie de
80% până în 2020
(conform Ordinului ANRE
nr. 145/2014 privind
implementarea sistemelor
de măsurare inteligentă a
energiei electrice, cu
modificările şi completările
ulterioare)

Valoarea
grantului

Achiziţionarea şi implementarea sistemului
de monitorizare a consumului de energie la
nivelul platformei industriale respectiv
instalaţii/echipamente necesare realizarii de
sisteme de monitorizare a consumului de
energie la întreprinderi (societăţi) din
industrie cu consumuri de peste 1.000
tep/an, în scopul de reducere imediată și pe
termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de
energie, localizarea punctelor de aplicare şi
cuantificarea potenţialului de reducere a
consumului de energie si pentru
maximizarea eficienţei măsurilor de creştere
a eficienţei energetice ce pot fi aplicate
ulterior de catre solicitant
Pregatirea proiectului
Managementul proiectului,
auditul proiectului;
Informare şi publicitate

Maxim
200.000 euro

Realizarea sistemelor de măsurare
inteligentă a energiei electrice;

Maxim
15.000.000
euro/proiect

Modernizarea/retehnologizarea şi/sau
extinderea rețelei de distribuție de
joasă/medie tensiune aferente zonei
omogene din proiectul propus, în vederea
asigurării condițiilor optime de realizare a
sistemelor de măsurare inteligentă care să
permită adaptarea acestora la sisteme de
comunicare digitale bidirecționale,
monitorizarea interactivă, inteligentă și in
timp real sau aproape real și gestionarea
consumului de energie electrică, cu pierderi
minime și cu un nivel înalt de securitate,
siguranță și de calitate în aprovizionarea
consumatorilor finali cu energie electrică.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembri
e 2020

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelor-incadrulapeluluimonitorizareaconsumuluide-energie-laconsumatoriiindustriali/

0%

31
decembri
e 2020

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelorpentru-douaapeluri/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
investiţiilor în
cogenerare de
înaltă eficienţă
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.4)

Obiectivul

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

programului

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

Societățile comerciale din
industrie care
înregistrează consumuri
energetice de peste 200
tep/an și care pot dovedi
un necesar util de energie
termică pentru procesele
industriale cu o durată de
minim 4.000 h/an
Reprezentantul desemnat
al unui parc industrial care
înregistrează consumuri
energetice de peste 200
tep/an si care poate dovedi
un necesar util de energie
termică pentru procesele
industriale cu o durată de
minim 4.000 h/an pentru
investițiile privind producția
de energie prin cogenerare
de înaltă eficiență, si care
poate fi:
administratorul
parcului
distribuitorul de
energie al
parcului industrial

Realizarea/ modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă
Realizarea/ modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
care utilizează gaze reziduale (maximum 8
MWe) provenite din procese industriale

Valoarea

Contribuția

grantului

beneficiarului

Maxim
15.000.000
euro

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microîntreprind
eri și
întreprinderile
mici
30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
întreprinderile
mari

Termen
limita
31
decembri
e 2020

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelor-incadrulapeluluisprijinireainvestitiilor-incogenerarede-inaltaeficienta/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Schema de ajutor
de stat GBER
Stimularea

Îmbunătăţirea
nivelului general de
performanţă al

Persoanele fizice
autorizate

regionale prin
realizarea de
investiţii pentru
procesarea și
marketingul
produselor agricole
în vederea obţinerii
de produse
neagricole în cadrul
PNDR 2014-2020

creşterea
competitivităţii
întreprinderilor care
realizează investiţii
în sectoarele
economice eligibile

(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii
și întreprinderi mari)

dezvoltării

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2)

întreprinderilor, prin

Întreprinderile

Cooperativele agricole
Grupurile de producători

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Înființarea, extinderea capacității unei unităţi
existente, diversificarea producţiei unei
unităţi prin produse care nu au fost fabricate

Maxim
1.000.000
Euro/ proiect

Minim 50%
pentru IMM-uri
și grupuri de

30 iunie
2020, ora
17:00

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p

schimbare fundamentală a procesului
general de producție al unei unități existente

IMM pt.
investiţii care
nu conduc la
un lant
alimentar
integrat;

cooperative

anterior, diversificarea activității, o

Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii
produselor, ca investiții secundare valoric,
legate de investiția inițială, în cadrul
aceluiaşi proiect de investiţii

pentru

Maxim
1.500.000
Euro/ proiect
pentru alte
întreprinderi
pt. investiţii
care nu
conduc la un
lant alimentar
integrat;
Maxim
2.500.000
Euro/ proiect
pentru
investițiile
care conduc
la un lanț
alimentar
integrat

producători/

Minim 60%
pentru alte
întreprinderi

ndr_investitii_

prin_pndr_sm
_4_2_procesa
re_produse_a
gricole_schem
ele_gber_si_d
e_minimis

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
investiţii în
procesarea/
marketingul
produselor agricole
–

Crearea de noi
unităţi de procesare
a produselor agricole
locale şi promovarea
lanţurilor alimentare
integrate, actiuni ce
vor avea ca efect
direct crearea de
locuri de muncă
contribuind astfel la
promovarea ocupării
forţei de muncă

Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii,
precum și întreprinderi
mari) cooperativele și
grupurile de producători
care realizează investiţii
corporale şi necorporale
pentru procesarea şi
marketingul produselor
agricole

investiții în
abatoare de
capacitate mică în
zona montană

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2)

Activități eligibile

•
•
•

•

•
•
•

APEL NELANSAT

Cheltuieli aferente investițiilor corporale
pentru înființarea unităților de sacrificare
(abatoare de capacitate mică, centre de
sacrificare), și procesare carne;
Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje
noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de
transport specializate în scopul colectării
materiei prime și/sau comercializării
produselor agro-alimentare în cadrul
lanțurilor alimentare integrate;
Cheltuieli generate de îmbunătățirea
controlului intern al calității și conformarea cu
noile standarde impuse de legislația
europeană pentru procesarea și
comercializarea produselor agro-alimentare;
Cheltuieli aferente marketingului produselor
obținute (ex. echipamente pentru etichetarea,
ambalarea produselor);
Cheltuieli generate de investițiile în active
necorporale;
Organizarea şi implementarea sistemelor
de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu
investiţiile corporale ale proiectului;

•

Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe
pentru pregătirea implementării proiectului;

•

Achiziţionarea de software, identificat ca
necesar în documentația tehnico-economică
a proiectului;

•

Cheltuieli aferente marketing-ului produselor
obținute, în limita a max. 5% din valoarea
eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de

30.000 euro.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Maxim
300.000 euro/
proiect

50% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
IMM-uri și
grupuri de
producători/coo
perative
40% pentru
alte
întreprinderi

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
instalarea tinerilor
fermieri
(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 6.1)

APEL NELANSAT

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Înfiinţarea
grupurilor de
producători în
sectorul pomicol
(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 9.1a)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
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.
Încurajarea înființării
și funcționării
administrative a
grupurilor de
producători în
sectorul pomicol,
recunoscute în
conformitate cu
prevederile legislației
naționale

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.

Grupurile de producători
din sectorul pomicol
constituite conform
legislației specifice în
vigoare, care au ca scop
principal valorificarea în
comun a produselor
agricole, deservesc
interesele membrilor prin
investițiile prevăzute în
proiect, se încadrează în
definiția IMM-urilor

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea
de administrare cu drepturi depline în calitate de
şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru
prima dată. Transferul exploataţiei se realizează
prin intermediul documentelor de proprietate
şi/sau arendă şi/ sau concesionare.

50.000 de
euro pentru
exploatațiile
între 30.000
S.O. și 50.000
SO

Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă
între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal
produse agricole vegetale şi/sau animale (materie
primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.
În dimensiunea economică a exploataţiei
agricole, culturile şi animalele care asigură
consumul uman şi hrana animalelor trebuie să
reprezinte peste 75% din total SO.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din
înființarea și funcționarea grupurilor de
producători din sectorul pomicol, prevăzute în
planul de afaceri, necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse.

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

-

Apel
nelansat

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice

0%

Apel
nelansat

https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice

40.000 de
euro pentru
exploatațiile
între 12.000
S.O. și 29.999
SO

Maxim
100.000 euro/
an
Sprijinul este
forfetar,
degresiv,
plătit în tranșe
anuale,
pentru o
perioadă care
nu poate
depăși 5 ani
de la data la
care grupul
de
producători a
fost
recunoscut

Informații
suplimentare

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Plăți pentru
angajamente de
silvomediu

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA, Măsura
15, Submăsura
15.1)

Obiectivul

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

programului

Reducerea
numărului de interv
enții silvotehnice în
pădure și promovar
ea tehnologiilor de
exploatare a
lemnului cu impact
redus asupra solului
(silvicultură cu
impact redus), prin
promovarea de
angajamente volunt
are care depășesc
cerințele obligatorii
relevante prevăzute
în cadrul legislației
naționale în
domeniul gestionării
pădurilor

Unitățile administrativteritoriale care au în
proprietate publică sau
privată terenuri forestiere;
Persoanele fizice și
juridice care au în
proprietate privată terenuri
forestiere;
Asociații ale beneficiarilor.

Valoarea

Contribuția

grantului

beneficiarului

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri deVariabil
angajamente, ale căror cerințe specifice sunt
încadrate în următoarele două pachete:
1.
2.

Pachetul 1–Asigurarea de zone de
liniște;
Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la
colectarea lemnului din rărituri
(Pachetul 2 poate fi aplicat doar în
combinație cu Pachetul 1).

Pana la 500
hectare - 0%
Peste 500
hectare Variabil

Termen
limita
Perioadă
de
depunere:
2 martie
–15 mai
2020

Informații
suplimentare

https://bit.ly/2
MzJeGu

Finanțator

Norvegia

Program de
finanțare
Dezvoltarea
întreprinderilor
(MECANISMUL
FINANCIAR
NORVEGIAN)

Obiectivul
programului
Creșterea
competitivității
întreprinderilor din
România în cadrul
domeniilor de
interes: Inovația
industriei verzi,
Creștere Albastră și
Tehnologia
Informației și
Comunicațiilor

Solicitanți eligibili

Întreprinderi mici şi mijlocii
și întreprinderi mari, care
au o vechime de cel puţin
3 ani (cel puţin un an în
cazul sectorului TIC)
Parteneri eligibili: orice
entitate privată sau
publică, comercială sau
necomercială, înregistrată
ca persoană juridică în
Norvegia sau în România

Activități eligibile

Programul va finanța proiecte propuse de
întreprinderile din România într-unul din cele trei
domenii de interes:
Inovația în industria verde
• Dezvoltarea, implementarea și investiția în
tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul
• Dezvoltarea de produse și servicii „verzi”
• Dezvoltarea și implementarea „proceselor de
producție verzi”
Dezvoltare „albastră” - Blue Growth
• Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri
maritime
• Dezvoltarea de soluții legate de
transportul maritime
• Dezvoltarea și investițiile în turismul
de coastră sau maritime
• Dezvoltarea și investiții în
biotehnologii „albastre”
• Dezvoltarea și investițiile în resurse
aferente exploatării miniere a fundului mării
• Dezvoltarea de soluții de energie albastră
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit
și acvacultură
•
•

Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de
gestionare a gunoiului și deșeurilor maritime
Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru
rezervele de apă, inclusiv desalinizare

Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/ soluțiilor
ITC
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/
soluțiilor care integrează tehnologii ITC

Valoarea
grantului
Valoarea
minimă
solicitată:
200.000 euro
Valoarea
maximă
solicitată:
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

17
septembr
ie 2020

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/busines
sdevelopment/r
omania/smesgrowth-2ndcall/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Norvegia,
Islanda,
Liechtenste
in și
Guvernul
României

Apel pentru
inițiative bilaterale
– Timișoara
Capitală Europeană
a Culturii 2021

Dezvoltarea
cooperării,
îmbunătățirea
cunoștințelor și
înțelegerii reciproce
între România,
Norvegia, Islanda și /
sau Liechtenstein

(GRANTURILE
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN ŞI
NORVEGIENE ȘI
FONDUL PENTRU
RELAȚII
BILATERALE)

Solicitanți eligibili

Orice entitate publică sau
privată, inclusiv ONG-uri,
cu personalitate juridică
din România și statele
donatoare este
considerată promotor sau
partener eligibil
Alţi parteneri eligibili:
Entitățile publice și
organizațiile
neguvernamentale
înființate ca persoană
juridică într-o țară din afara
Spațiului Economic
European care are
frontieră comună cu
România

Activități eligibile

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe,
seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice,
expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea,
transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și
bune practici între România și Statele Donatoare,
în domenii relevante, precum:
•

sectoarele culturale și creative,

•

conservarea și utilizarea patrimoniului
cultural,

•

promovarea diversității culturale și etnice și a
dialogului intercultural;

•

dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi,
green city, smart city, city of the future.

Lista nu este exhaustivă.
Inițiativele trebuie să includă cooperarea între
una sau mai multe persoane juridice dintr-un stat
donator și una sau mai multe persoane juridice
din România.

Valoarea
grantului
Minimum
15.000 euro
Maximum
50.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

APEL
SUSPEN
DAT

https://www.e
eagrants.ro/sti
ri/deschidemastazi-apelulpentrufinantarea-deevenimentein-contextultimisoara2021-capitalaeuropea?fbcli
d=IwAR1G_rx
dZxEisF6qkh
DBxDo5xkc28
HDgZrA8xXhVg4hVt2wo_2f
woh8mQ

Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenste
in și
Guvernul
României

Program de
finanțare
RO-CULTURA
Consolidarea
antreprenoriatului
cultural și
dezvoltarea
audienței și a
publicului –
sesiunea 2
(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 20142021)

Obiectivul
programului
Creșterea gradului
de acces la cultură,
promovarea
diversității culturale
și consolidarea
dialogului
intercultural.
Pentru ca activitățile
culturale să aibă un
impact mai mare,
transferul de
cunoștințe și
expertiză între
organizațiile din
România și Statele
Donatoare este
încurajat, împreună
cu producția în
comun a
evenimentelor
artistice.

Solicitanți eligibili

Instituțiile publice de
cultură (muzeu, teatru,
operă, operetă,
filarmonică, bibliotecă,
arhivă, centru cultural etc.)
Organizaţiile
neguvernamentale
Societățile comerciale/
societățile cooperative
(microîntreprindere,
întreprindere mică sau
întreprindere mijlocie)
Proiectul poate fi
implementat în parteneriat
cu una sau mai multe
entități din România și/sau
Statele Donatoare.

Activități eligibile

•

•
•
•
•

•
•

•

inițiative de artă contemporană (artă plastică,
artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la
nivel local, regional, național sau
internațional;
producții artistice rezultate ca urmare a
documentării istoriei culturale a minorităților
și grupurilor sociale, etnice și culturale;
abordări inovative ale patrimoniului cultural
ce vizează dezvoltarea publicului;
schimb de experiență, know-how și bune
practici în sectoarele culturale și creative cu
entități din statele donatoare;
inițiative ce vizează mobilitatea
artiștilor/profesioniștilor din sectoarele
culturale și creative și/sau a lucrărilor
acestora;
inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului
de angajare în cadrul sectoarelor culturale și
creative;
inițiative ce vizează dezvoltarea sau
actualizarea competențelor și abilităților
artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele
culturale și creative, adaptate unui mediu în
continuă schimbare;
activități de instruire formală și non-formală,
mentorat, job shadowing, etc. vizând
dezvoltarea profesională a membrilor
echipei de proiect;

•

dezvoltarea de noi produse și servicii
culturale și introducerea lor pe piață;

•

inițiative ce vizează creșterea incluziunii
și conștientizării publice cu privire la
diversitatea culturală;
implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și
creative,
care
să
contribuie
la
dezvoltarea locală a comunităților;
susținerea dezvoltării locale prin
abordări interdisciplinare.

•

•

Valoarea
grantului
Minimum
50.000
Maximum
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0% - în cazul
proiectelor
implementate
de instituții
publice de
cultură
10% - în cazul
proiectelor
implementate
de ONG sau
societăți
comerciale/
societăți
cooperative

Termen
limita

Informații
suplimentare

1 iulie
2020, ora
16

https://www.ro
cultura.ro/apel
uri/acces-lacultura/apel2122-s2

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de stat având ca
obiectiv stimularea
investiţiilor cu
impact major în
economie
Instituită prin
Hotărârea
Guvernului nr.
807/2014

Obiectivul
programului
Dezvoltarea
regională, prin
realizarea de
investiții iniţiale în
active fixe de înaltă
tehnologie pentru
realizarea de
produse cu valoare
adăugată mare,
indiferent de
dimensiunea
beneficiarilor

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Întreprinderi nou-înfiinţate
sau întreprinderi în
activitate, atât IMM-uri cât
şi întreprinderi mari

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în
toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor
menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu
modificările și completările ulterioare, precum și
în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu
se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1
la Ghidul solicitantului

Maxim
echivalentul
în lei a 37,5
mil.euro Regiunile
Centru, NordEst, Sud-Est,
Sud
Muntenia,
Sud-Vest,
Nord-Vest

Minim 50% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile -

31
decembrie
2020

https://bit.ly/38
wBzRZ

Maxim
echivalentul
în lei a 26,25
mil.euro Regiunile
Vest și Ilfov

Minim 65% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile -

Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără
T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv
echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Maxim
echivalentul
în lei a 7,5
mil.euro –
Regiunea
București

Regiunile
Centru, NordEst, Sud-Est,
Sud Muntenia,
Sud-Vest,
Nord-Vest

Regiunile Vest
și Ilfov
Minim 90% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile Regiunea
București

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Ajutor de minimis
pentru aplicarea
programului de
susținere a
produsului tomate
în spații protejate

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Stimularea producției
autohtone de tomate

Producătorii agricoli
persoane fizice care deţin
atestat de producător

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții
trebuie să îndeplinească următoarele criterii
cumulative:

Maxim 3.000
euro/
beneficiar/ an

Producătorilor agricoli
persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi
întreprinderi familiale,
constituite potrivit OUG nr.
44/2008

să dețină o suprafață cultivată cu tomate în
spaţii protejate de minimum 1.000 mp;

Producătorilor agricoli
persoane juridice

să obțină o producție de minimum 3 kg
tomate/mp;
să fie înregistrați în evidenţele Registrului
agricol deschis la primăriile în a căror rază
administrativ-teritorială se află suprafețele
cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul
de cerere;
să dețină Registrul de evidență a tratamentelor
cu produse de protecție a plantelor completat
începând cu data înființării culturii;
să facă dovada producției realizate prin
documente justificative privind comercializarea
producției.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita
15 mai
2020

Informații
suplimentare

https://www.m
adr.ro/comuni
care/5924programul-desprijin-pentrutomatecontinua-si-in2020.html

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programului de
dezvoltare a
activităților de
comercializare a
produselor și
serviciilor de piață

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Întărirea capacitații
operatorilor
economici de
promovare a
produselor și
serviciilor de piață
Dezvoltarea și
modernizarea
activității
comercianților si
prestatorilor de
servicii de piață

Solicitanți eligibili

Microîntreprinderi,
întreprinderi mici şi mijlocii
care au cel puţin 2 ani
calendaristici de la
înfiinţare la data
deschiderii aplicaţiei
electronice de înscriere a
planului de investiţii şi
codul CAEN pentru care
solicită finanţare este
autorizat

Activități eligibile

achiziționarea de echipamente IT tehnica de
calcul;
achiziționarea de cititoare pentru cod de
bare;
achiziționarea de cantare electronice cu/fără
printer pentru etichetare;
achiziționarea de aparate de marcat
electronice fiscale;
achiziționarea de echipamente tehnologice
mașini, utilaje si instalații de lucru-inclusiv
software-ul aferent, aparate si instalații de
măsurare, control si reglare necesare
desfășurării activităților pentru care a solicitat
finanțare;
achiziționarea de electro si motostivuitoare;
investițiile in active necorporale referitoare la
brevete de invenție, mărci de produse si
servicii (etichetare ecologica, licențe),
software pentru comerțul on-line, software-uri
necesare desfășurării activităților de
comercializare a produselor si serviciilor de
piața;
achiziționarea de bunuri prevăzute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotica si 3.3 sisteme de protecție a valorilor
umane si materiale;
achiziționarea de autoutilitare, cu excepția
vehiculelor de transport rutier de mărfuri in
contul terților sau contra cost, solicitate de
întreprinderile care efectuează transport
rutier de mărfuri in contul terților sau contra
cost;
certificarea unui sistem de management al
calității/ mediului/sănătății si securității
ocupaționale/siguranței alimentelor;
realizarea unui site pentru prezentarea
activității solicitantului si a produselor sau
serviciilor promovate;
achiziționarea de instalații/echipamente
specifice in scopul obținerii unei economii de
energie etc.

Valoarea
grantului
Maxim
250.000 lei

Contribuția
beneficiarului
Minimum 10%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/02/26/anun
t-republicareproiectproceduraprogramul-dedezvoltare-aactivitatilor-de-

comercializare
-a-produselorsi-serviciilorde-piata-2020/

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

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

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 in scopul
implicării lor în
structuri economice
private

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Femeile

Programul se va derula în 3 etape, astfel:

IMM-urile (societăți
comerciale, societăți
cooperative, persoane
fizice autorizate (PFA),
întreprinderi individuale),
care îndeplinesc
cumulativ, la momentul
înscrierii online, criteriile
de eligibilitate:

Etapa I - Organizarea unei Conferințe
naționale dedicate femeilor antreprenor din
România pentru maxim 400 de participante
femei, 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;

sunt înregistrate la
Registrul Comerțului la
data deschiderii aplicației
de înscriere on-line în
Program;

Etapa a II-a - Organizarea a 4 workshop-uri
pentru maxim 160 de participante femei 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.

cel puțin unul dintre
asociați este femeie și
deține cel puțin 50% din
pârțile sociale ale societății
în cazul
microîntreprinderilor
aplicate, sau
reprezentantul persoanei
fizice autorizate (PFA)/
întreprinderii individuale
(II) care desfășoară
activități economice,
este femeie;
codul CAEN pe care
accesează programul este
eligibil.

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

Valoarea
grantului
Se asigură
participarea
gratuită la
conferința
națională.
Pentru
participarea la
workshop-uri
şi la
conferințele
internaționale
se asigură
participarea
gratuită și vor
fi suportate
cheltuielile de
transport și
cazare.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita
Apel
nelansat

Data de la
care este
activă
înregistrar
ea on-line
se
comunică
pe site-ul
instituției
cu minim
5 zile
înainte de
data
începerii
procesului
de
înregistrar
e

Informații
suplimentare
http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/02/26/anun
t-republicareproiectproceduraprogramulnationalmultianualpentrudezvoltareaantreprenoriat
ului-in-randulfemeilor-dinsectorulintreprinderilor
-mici-simijlocii-2020/

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul național
multianual de
microindustrializar
e

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Susținerea
investițiilor în
sectoarele
economice prioritare,
creșterea volumului
de activitate și a
competitivității IMM
din aceste sectoare

Microîntreprinderi,
întreprinderi mici si mijlocii
ce au cel puţin 2 ani
calendaristici de la
înfiinţare la data
deschiderii aplicaţiei
electronice de înscriere a
planului de afaceri și codul
CAEN pentru care solicită
finanțare este eligibil în
cadrul Programului și
autorizat a fi desfășurat la
momentul înscrierii online

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una
sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
Echipamente tehnologice;
Aparate şi instalații de măsură, control, reglare,
cititoare pentru cod de bare, cântare electronice
cu/fără printer pentru etichetare, aparate de
marcat electronice fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu
excepția vehiculelor de teren simbol G, conform
Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările si
completările ulterioare;
Investițiile în active necorporale referitoare la
brevete de invenție, mărci de produse și servicii
(francize, etichetare ecologică, licențe), softwareuri;
Achiziționarea de spații de lucru, spații de
producție;
Achiziționarea de bunuri;
Realizarea unei pagini web;
Achiziționarea de instalații/echipamente specifice
în scopul obținerii unei economii de energie,
precum și sisteme care utilizează surse
regenerabile de energie pentru eficientizarea
activităților pentru care a solicitat finanțare;
Achiziționarea de instalații de încălzire sau
climatizare aferente spațiului de lucru sau
producție;
Cursuri de dezvoltare a abilităților
antreprenoriale;
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
afaceri acceptate în cadrul Programului;
Consultanța.

Valoarea
grantului
Maxim
450.000 lei

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
Apel
nelansat

Data de la
care este
activă
înregistrar
ea on-line
se
comunică
pe site-ul
instituției
cu minim
5 zile
înainte de
data
începerii
procesului
de
înregistrar
e

Informații
suplimentare

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/02/26/anun
t-republicareproiectproceduraprogramulnationalmultianual-demicroindustrial
izare-2020/

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Schema de ajutor
de minimis privind
programul
guvernamental
„gROwth - Investim
în copii, investim în
viitor”

Încurajarea înființării
de grădinițe cu profil
sportiv în scopul
stimulării dezvoltării
armonioase a
copiilor având în
vedere lipsa unor
asemenea grădinițe
în România și
asigurării accesului
la aceste grădinițe
prin stabilirea unor
tarife suportabile.

Persoanele juridice de
drept privat, inclusiv
organizații
neguvernamentale,
asociații, fundații și/sau
grupuri fiscale,
Comitetul Olimpic și Sportiv
Român, federațiile sau
cluburile sportive,
care iau inițiativa construirii
de grădinițe cu profil sportiv

În cadrul prezentei
scheme de ajutor de
minimis se vor
acorda ajutoare unui
număr de 1.000 de
beneficiari.

Activități eligibile

Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția
și/sau înființarea, amenajarea și dotarea
grădinițelor cu profil sportiv.
Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2
săli de grupă standard, instituite conform
prevederilor legale în vigoare, și are toate
facilitățile necesare conform prevederilor
prezentei scheme;
b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu
profil sportiv pot fi construcții noi sau existente
care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea
funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să
nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5
ani;
c) obiectivele de investiții trebuie să
îndeplinească standarde minime de construcție,
de dotare generală și sportivă, de personal de
specialitate și de echipamente sportive, conform
prevederilor prezentei scheme;
d) existența unui număr de minimum 10
angajați aferenți proiectului pe perioada de
funcționare a grădiniței, atât personal de
specialitate, cât și personal de deservire.
Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate
în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10
ani de la data obținerii autorizației de funcționare;
în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma
obținută ca ajutor de minimis conform
prevederilor prezentei scheme.
Proiectele de investiții beneficiare ale
Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24
de luni de la emiterea Acordului de finanțare.

Valoarea
grantului
Maxim
500.000 de
euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Contribuția
proprie a
beneficiarului
trebuie să
acopere
diferența
necesară
finalizării și
funcționării
corespunzătoar
e a proiectului
de investiții.

31
decembrie
2020

http://gov.ro/ro
/stiri/primareuniune-acomisieipentruprogramulgrowthinvestim-incopii-investimin-viitor

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont 2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul cercetării si
inovării;

Organizații de cercetare de
drept public sau privat din
Romania care
implementează proiectele
câștigate la competițiile
Orizont 2020

Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
Europeană de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți romani la
Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de către aceștia
in viitoarele proiecte
Orizont 2020;
Creșterea
sustenabilității
participării instituțiilor
romanești in proiecte
cu finanțare
internaționala;
Creșterea ponderii
finanțării externe in
totalul cheltuielilor
naționale de
cercetare-dezvoltare.

Activități eligibile

Finanțarea națională se alocă pentru activități
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participări la conferințe
etc.). Aceasta finanțare va fi alocată
departamentului din universitate sau institutului,
care derulează proiectul finanțat de Comisia
Europeană.
Activitățile propuse trebuie să conducă la
consolidarea capacității instituționale de a
participa în mod susținut la noi competiții
organizate în cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Valoarea
grantului
25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de
CE de tip
ERA Chair;
Pentru restul
instrumentelor
de finanțare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
al proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participariilaOrizont2020.h
tml

Finanțator

Guvernul
României

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

Obiectivul
programului
Creșterea
competitivității
producătorilor de
vinuri, a performanței
economice a
întreprinderilor,
precum și pentru
perfecționarea
tehnologiilor de
vinificație prin care
se obțin vinuri
calitativ superioare

Solicitanți eligibili

Persoane juridice cu
domiciliul fiscal în
România
Instituţii şi unităţi de
cercetare-dezvoltare
vitivinicolă, definite
conform legislaţiei
naţionale în vigoare
Persoane fizice autorizate,
întreprinderi familiale,
întreprinderi individuale
Asociaţii de doi sau mai
mulţi producători şi/sau
organizaţii
interprofesionale

Activități eligibile

promovarea vinurilor, prin submăsura de
promovare a vinurilor produse în UE care
constă în acţiuni de informare în statele
membre, în scopul informării
consumatorilor cu privire la consumul
moderat de vin şi la schema de denumiri
de origine controlată şi indicaţii geografice,
precum şi submăsura de promovare în ţări
terţe, în vederea îmbunătăţirii
competitivităţii vinurilor cu denumire de
origine controlată, indicaţie geografică sau
a vinurilor pentru care se indică soiul viţeide-vie;
restructurarea şi reconversia podgoriilor;
asigurarea recoltei;
investiţii;
distilarea subproduselor.
Operațiunile principale din cadrul programului de
investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației
(crame), a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de prezentare
și vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;

c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
instalațiilor sau echipamentelor aferente
recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, pentru
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
Minim 50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://www.api
a.org.ro/ro/dir
ectia-masuride-piata/vitivinicole/progra
mul-nationalde-sprijin-insectorulvitivinicol2019-2023

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Incubatoare pentru
antreprenoriat
incluziv și social

Obiectivul

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

programului

Mobilizarea rețelelor
existente de
incubatoare de
afaceri pentru a-și
extinde activitatea
către
antreprenoriatul
social și incluziv

Entităţi publice sau private
din statele membre UE,
Islanda, Norvegia, Albania,
Macedonia de Nord,
Muntenegru, Serbia sau
Turcia
Consorţii

Propunerile trebuie să fie centrate în jurul
activităților care promovează conceptele
„antreprenoriat incluziv și social” între toate
organizațiile membre ale rețelei sau consorțiului
de rețele. Activitățile se concentrează în special
pe consolidarea capacităților și transferul de
cunoștințe între organizațiile membre, astfel încât
acestea să fie bine echipate să lucreze
cu antreprenorii din aceste domenii:
culegerea, producerea și difuzarea
materialelor informaționale relevante;

vizite de studiu și schimb de bune
practici; activități de formare, webinarii,
seminarii, conferințe, etc;
dezvoltarea serviciilor de sprijinire a
întreprinderilor pentru antreprenori sociali
incluzivi și, inclusiv seturi de instrumente,
manuale și alte materiale de asistență;
acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea
conexiunilor cu părțile interesate în
antreprenoriatul social incluziv și social;

acțiuni de sensibilizare și diseminare
între membrii rețelei și către publicul larg.

Valoarea

Contribuția

grantului

beneficiarului

Va fi finanţat
un singur
proiect cu o
valoare
maximă de
1.300.000
euro

Minim 20%

Termen
limita
25 mai
2020

Informații
suplimentare

https://ec.euro
pa.eu/social/m
ain.jsp?langId
=en&catId=62
9&callId=582&
furtherCalls=y
es&ct=t

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană

Conectarea culturii
cu arta conținutului
audiovizual prin
digitalizare

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

Entități nonprofit (private
sau publice),
autorități publice
(naționale, regionale,
locale),
organizații internaționale,
universități,
instituții de învățământ,
centre de cercetare,
entități generatoare de
profit din Statele Membre
UE și din Islanda,
Norvegia, Albania, Bosnia
și Herțegovina, Macedonia
de Nord, Muntenegru,
Serbia

Noi forme de creație la intersecția între
diverse sectoare culturale și creative,
inclusiv audiovizual, care folosesc noile
tehnologii, inclusiv realitatea virtuală;

(PROGRAMUL
EUROPA
CREATIVĂ)

Pot aplica consorții
formate din minimum 3
entități din 3 țări diferite, cu
expertiză în sectoare
culturale diferite, inclusiv
audiovizual.

Dezvoltarea de instrumente sau abordări
inovatoare care facilitează accesul,
distribuția, promovarea și/ sau capitalizarea
culturii și a creativității, inclusiv a
patrimoniului cultural.
Accentul trebuie pus pe următoarele aspecte:
Abordare axată pe rezolvarea unor
probleme și provocări existente la nivelul
sectoarelor culturale și creative;
Publicul și experiența utilizatorilor sunt de o
importanță esențială în abordarea și
rezolvarea problemei;
Tehnologia este un mijloc adecvat de a
aborda problemele-cheie mai degrabă decât
un scop în sine;
Sprijinirea inovării în procesele de creație,
distribuție și promovare a conținutului
creative;
Abordarea colaborării între sectoare, precum și
utilizarea tehnologiilor facilitatoare.

Valoarea
grantului
Minimum
300.000 de
euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 40%

Termen
limita

Informații
suplimentare

14 mai
2020, ora
18:00

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topicdetails/creainnovlab2020;freeText
SearchKeywor
d=;typeCodes
=1;statusCode
s=31094501,3
1094502;progr
amCode=CRE
A;programDivi
sionCode=null
;focusAreaCo
de=null;cross
CuttingP=?ct=
t(EMAIL_CAM
PAIGN_3_28_
2019_20_56_
COPY_01)

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană

Corpul european de
solidaritate –

Corpul european de
solidaritate
urmărește să ofere
tinerilor, cu sprijinul
organizațiilor
participante,
oportunități ușor
accesibile pentru
implicarea în
activități de
solidaritate care să
aducă schimbări
societale pozitive în
societate,
îmbunătățind în
același timp
capacitatea de
inserție profesională
și tranziția către piața
muncii, inclusiv prin
sprijinirea mobilității
voluntarilor,
stagiarilor și
lucrătorilor tineri.

Orice organism public sau
privat poate solicita
finanțare

Cerere de
propuneri 2020

Activități eligibile

Proiecte de voluntariat
Parteneriate de voluntariat (acorduri
specifice pentru 2020 în cadrul ACP 20182020)
Echipe de voluntari în domenii cu prioritate
ridicată
Stagii și locuri de muncă
Proiecte de solidaritate
Eticheta de calitate

Valoarea
grantului
Nivelul
granturilor
atribuite
variază în
funcție de
anumiți
factori, cum ar
fi tipul
proiectului și
numărul
partenerilor
implicați

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

1
octombrie
2020

https://www.e
urodesk.ro/stir
e/vrs/IDstire/6
78?fbclid=IwA
R0PxTHhEPw
82gA4U4JUQ
LVhMZY4Cvy
MA7uHU7hI_ZJJYRtpciuSki
xe4g

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
PROGRAMUL
ERASMUS+
- CERERE DE
PROPUNERI 2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Îmbunătățirea
șansele de angajare
ale tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum si
îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Orice organism public sau
privat activ în domeniul
educației, formării,
tineretului și sportului

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea
persoanelor în scopul învățării
Mobilitatea persoanelor în domeniul
tineretului – termene limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
Mobilitatea persoanelor în domeniul
învățământului superior – termen:05.02.2020
Mobilitatea persoanelor în domeniul educației
și formării profesionale, al învățământului
școlar și al educației pentru adulți – termen
limită: 05.02.2020
Programele comune de masterat Erasmus
Mundus - termen limită: 13.02.2020
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru
inovare și schimb de bune practici
Parteneriate strategice în domeniul tineretului
-termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,
01.10.2020

Grupurile de tineri active în
domeniul tineretului, nu
neapărat în contextul unei
organizații de tineret, pot
solicita finanțare pentru
mobilitatea în scopul
învățării pentru tineri și
lucrători de tineret, precum
și pentru parteneriate
strategice în domeniul
tineretului.

Parteneriate strategice în domeniul educației și
formării – termen limită: 24.03.2020

Universitățile europene – termen: 26.02.2020
Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020
Alianțele competențelor sectoriale -termen
limită: 26.02.2020
Consolidarea capacităților în domeniul
învățământului superior – termen:05.02.2020

Consolidarea capacităților în domeniul
tineretului – termen limită: 05.02.2020
Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru
reformarea politicilor
Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii
- termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,
01.10.2020
Activitățile Jean Monnet - termen:20.02.2020
Sport – termen limită: 21.04.2020

Sursa: www.adrcentru.ro

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
https://eurlex.europa.eu/
legalcontent/RO/T
XT/PDF/?uri=
CELEX:C2019
/373/06&from
=EN

