OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ACTIVE
- Societăți comerciale -

Octombrie 2020

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Măsuri de educaţie
de tip “a doua
şansă” pentru
tinerii NEETs

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 2,
OS 2.4)

NOU!

Obiectivul
programului

Derularea unor
acțiuni de sprijin
axate pe
creșterea
accesului la
măsuri de
educație pentru
tinerii NEETs
şomeri cu vârsta
între 16 - 29 ani
care au
abandonat
cursurile
învățământului
primar și/sau
gimnazial înainte
de finalizarea
acestuia

Solicitanți eligibili

Ministerul Educației și
Cercetării (MEC) și agenţii,
structuri/alte organisme aflate
în subordinea/coordonarea
MEC, Ministerul Muncii și
Protecției Sociale (MMPS)
Instituţii de învăţământ
(ISCED 1-3) acreditate,
publice şi private, Ministerul
Tineretului și Sportului,
Centrul Naţional de
Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic,
Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă,
Organizaţii sindicale,
Organizații patronale,
Asociaţii profesionale,
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră,
Furnizori de servicii de
mediere şcolară şi servicii
alternative, publici şi privaţi,
Furnizori de formare
profesională, publici sau
privați,
Furnizori de servicii de
ocupare,
Camere de comerț, industrie
și agricultură,
Instituţii de cult şi asociaţii
religioase,
ANP şi instituţii subordonate,
Instituţii/agenţii
guvernamentale cu atribuţii în
domeniul incluziunii sociale,
ONG-uri

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Servicii de consiliere și orientare a carierei pe
tot parcursul vieții

Minim
100.000 euro

Furnizarea de programe de tip „A doua
șansă”

Maxim

Promovarea programului „A doua șansă” și a
măsurilor complementare
Măsuri de sprijin

1.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Deschidere
apel: 12
octombrie
2020, ora
16.00
Închidere
apel: 14
decembrie
2020, ora
16.00.

Informații
suplimentare

https://mfe.go
v.ro/pocughidul-masuride-educatiede-tip-a-douasansa-pentrutinerii-neetsap-2/

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin pentru
înființarea de
întreprinderi
sociale în mediul
rural

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 4,
OS 4.16)

NOU!

Obiectivul
programului

Înființarea și
dezvoltarea de
întreprinderi
sociale, inclusiv
întreprinderi
sociale de
inserție, în mediul
rural, pentru
integrarea pe
piaţa muncii a
persoanelor din
grupurile
vulnerabile și
combatere a
sărăciei.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Solicitanții/ partenerii eligibili
pentru finanțare sunt
administratori ai schemei de
antreprenoriat pentru entități
ale economiei sociale:

a) Informarea 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;

a) entități ale economiei
sociale, rețele, uniuni,
federații din sectorul
economiei sociale;

Contributia
solicitantului/
partenerilor
pentru
cheltuielile
care nu fac
obiectul
schemei de
ajutor de
minimis –
variabilă

15
decembrie
2020, ora
16.00

b) Selectarea grupului țintă ce va participa la
acțiunile de sprijin;

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 3.000.000
euro

https://mfe.go
v.ro/calendar/
sprijin-pentruinfiintarea-deintreprinderisociale-inmediul-rural/

b) alte entități relevante –
furnizori de formare
profesională autorizaţi publici
şi privaţi, furnizori de servicii
de ocupare acreditați publici
și privați, furnizori de servicii
sociale, organizaţii sindicale
şi organizații patronale,
asociaţii profesionale, camere
de comerț și industrie, ONGuri;
c) autorităţi publice centrale
sau locale, exclusiv în calitate
de parteneri, cu toate
categoriile de entități eligibile
menționate mai sus.

c) Derularea programelor de formare
antreprenorială;
d) Alte activități de sprijin oferite în vederea
înființării de întreprinderi sociale;
e) Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului;
f) Furnizarea serviciilor personalizate de
consiliere ulterior finalizării procesului de selecție
a planurilor de afaceri;
g) Asigurarea înființării și demarării funcționării
întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri
cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;
h) Decontarea sumelor aferente implementării
planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului;
i) Monitorizarea funcționării și dezvoltării
entităților de economie sociala finanțate;
j) Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri.

Contributia
solicitantului/
partenerilor
pentru
cheltuielile
care fac
obiectul
schemei de
ajutor de
minimis 0%

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea creșterii
valorii adăugate
generate de
sectorul TIC și a
inovării în domeniu
prin dezvoltarea de
clustere

Consolidarea
economiei şi a
mediului de
afaceri digital prin
încurajarea IMMurilor să adopte
TIC

Consorții formate din
entitățile definite mai sus
(oricare dintre cele două) şi
întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România

NOU!

Sprijin pentru
prima împădurire și
crearea de
suprafețe
împădurite
(PROGRAMUL
NATIONAL
DEZVOLTARE
RURALA 2014 –
2020, Submăsura
8.1)
NOU!

Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România, centrate pe
domeniul TIC
Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România, în cadrul
clusterelor centrate pe
domeniul TIC

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 – 2020, AP 2,
OS 2.2, Acțiunea
2.2.1)

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Solicitanți eligibili

Acordarea unui
sprijin financiar
deţinătorilor
publici şi privaţi de
terenuri agricole și
neagricole şi
formelor
asociative ale
acestora pentru
împădurirea şi
crearea de
suprafeţe
împădurite

Deţinătorii publici şi privaţi de
teren agricol şi neagricol şi
formele asociative ale
acestora

Activități eligibile

In cadrul prezentului apel de proiecte, se pot
depune propuneri de proiecte cu aplicabilitate în
următoarele domenii:
IoT, smart city/ smart village
Cyber security
Big data
Inteligență artificială
Tranzacții electronice
e-guvernare- Digitizarea administrației
publice
e-sănătate
Digitalizare (automatizare, robotizare)
industrial

Valoarea
grantului

Minim
1.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Variabilă

2 noiembrie
2020, ora 18

http://oipsi.gov
.ro/deschidere
a-apelului-3aferentactiunii-2-2-1/

-

11
decembrie
2020

http://www.api
a.org.ro/ro/dir
ectia-masuride-sprijin-iiasc/masuridelegate-dinpndr/primaimpaduriresesiunea-5

Maxim
5.000.000
euro

Se vor finanța atât produse/ servicii/ aplicații
inovative care susțin activitatea internă a
solicitantului, cât și produse/ servicii/ aplicații
realizate pentru alte entități (în conformitate cu
specificului activității acestora) în scopul
eficientizării și optimizării activității utilizând
mijloace specifice TIC (demonstrând astfel
integrarea în diverse sectoare de activitate).

Schema vizează înfiinţarea de plantaţii forestiere,
respectiv realizarea de:

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole
și neagricole;
b) perdele forestiere de protecţie pe
terenurile agricole și neagricole.

Sprijinul
financiar se
acordă ca
valoare fixă,
reprezentată
de costuri
standard pe
hectar pentru
împădurire și
compensarea
pierderilor de
venit agricol

Finanțator

Islanda,
Liechtenste
i,Norvegia

Program de
finanțare

Restaurarea
zonelor umede și
turbăriilor

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAȚIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 20142021)

NOU!

Obiectivul
programului

Îmbunătățirea
stării ecologice în
habitatele
selectate
Refacerea zonelor
umede și a
turbăriilor țintă
pentru zonele
vizate specificate
în prezentul Ghid
al Solicitantului

Solicitanți eligibili

ONG
Societate comercială
Instituție publică
Instituție de cercetare
Instituție de învățământ
Partenerii de proiecte
eligibili sunt entitățile publice
sau private, comerciale sau
necomerciale, precum și
organizații nonguvernamentale, care au
calitatea de persoane
juridice, fie în statele
Donatoare (Norvegia,
Islanda, Liechtenstein), fie în
România, care sunt implicate
în mod activ în
implementarea proiectului și
contribuie în mod efectiv la
acesta.

Activități eligibile

Lucrările destinate restaurării celor 45 de
zone umede/turbării prevăzute în Anexa la
Ghidul Solicitantului
Elaborare a documentelor pregătitoare
necesare implementării măsurilor dedicate
ecosistemelor, precum: studii de fezabilitate,
documentaţia necesară eliberării avizelor şi
acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a
detaliilor de execuţie, studiu de evaluare a
impactului asupra mediului (EIA), studiu de
evaluare adecvată (EA), studii suport
necesare elaborarii documentaţiei de
gospodărire a apelor (hidrologice,
hidrogeologice, etc.), studii necesare
documentaţiei tehnice pentru autorizarea de
construire (studii de arhitectură, geotehnice,
etc.), orice alte studii sau actitivităţi necesare
implementării activităților, după caz.
Activitățile de creştere a gradului de
conştientizare cu privire la necesitatea
conservării şi îmbunătăţirii stării de
conservare a zonelor umede și a turbăriilor.

Valoarea
grantului

Valoare
minimă
proiect
700.000 euro
Valoare
maximă
proiect
900.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0% - dacă
promotorul
de proiect
aparține
entităților
publice sau
private și
necomercial
e, altele
decât ONG

Termen
limita

Informații
suplimentare

15 ianuarie
2021, ora
14:30

http://mmediu.
ro/articol/apeldeschis-opencall-apel-depropuneripentrurestaurareazonelorumede-siturbariilor/359
8

10% - dacă
promotorul
de proiect
este
entitate
privată cu
caracter
comercial
sau ONG

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Parteneriate pentru
creativitate

Dezvoltarea
aptitudinilor și a
competențelor
care consolidează
creativitatea,
precum și
stimularea calității,
inovării și
recunoașterii
activităților pentru
tineret care
sprijină potențialul
creativ al acestora

(PROGRAMUL
ERASMUS+)

NOU!

Solicitanți eligibili

Operatorii din sectoarele
culturale și creative

Activități eligibile

activități legate de consolidarea tuturor
aspectelor referitoare la creativitate în cadrul
educației nonformale și formale, prin
îmbunătățirea dezvoltării aptitudinilor și
competențelor;
măsuri pentru accelerarea transformării
digitale și a utilizării mijloacelor digitale în
vederea adaptării la modul în care produsele
creative, bunurile și evenimentele culturale
sunt create, gestionate, diseminate, accesate
și consumate;
activități de promovare a cetățeniei active și a
incluziunii sociale prin arte, în special în
rândul tinerilor;
activități de susținere a talentelor și de
încurajare a antreprenoriatului (antreprenoriat
social) în domeniile culturale și creative;

instrumente și resurse de învățare,
materiale, cursuri și module de formare
pentru a încuraja creativitatea, cultura și
multiculturalismul;
inițiative artistice și culturale cu o dimensiune
educațională sau cu scopul de a sensibiliza
cu privire la problemele societale și la temele
europene (piese de teatru, expoziții,
spectacole de muzică, forumuri de discuții
etc.);
activități pentru a crea sau a consolida rețele
și noi modele de colaborare (în special, prin
mijloace virtuale) care să stimuleze
schimburile interculturale și dezvoltarea
mentalităților creative în rândul cetățenilor,
în special al tinerilor;
activități de mobilitate transnațională care
promovează oportunități de învățare în spații
creative și în situri de patrimoniu cultural,
inclusiv stagii creative pentru artiști și creatori
din domeniile educației nonformale/formale și
activităților pentru tineret.

Valoarea
grantului

Maxim
300.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

29 octombrie
2020, ora
13:00

https://www.e
uropacreativa.eu/no
utatic_doc_25
3_apelspecialerasmusparteneriatepentrucreativitate_p
g_0.htm

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea creării și
extinderea
capacităților
avansate de
producție și
dezvoltarea
serviciilor

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 2,
PI 2.2)

Obiectivul
programului

Îmbunătățirea
competitivității
economice prin
creșterea
productivității
muncii în IMM-uri
în sectoarele
competitive
identificate în
Strategia
Națională pentru
Competitivitate

Solicitanți eligibili

Societățile care se
încadrează în categoria
întreprinderilor mici și
mijlocii din mediul urban
întreprinderilor mijlocii
din mediul rural
Microîntrepriderile NU sunt
solicitanți eligibili

Activități eligibile

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, respectiv care se regăsesc
în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice
(masini, utilaje și instalatii de lucru)”,
Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de
masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6.
”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”,
sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica,
sisteme de protectie a valorilor umane și
materiale și alte active corporale” din
Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004
achiziţionarea de instalaţii/ echipamente
specifice în scopul obţinerii unei economii de
energie, precum şi sisteme care utilizează
surse regenerabile (alternative) de energie
pentru eficientizarea activităţilor pentru care
a solicitat finanţare.
Investiții în active necorporale: brevete, licențe,
mărci comerciale, programe informatice, alte
drepturi şi active similare.

Valoarea
grantului

Minim
1,5 milioane
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Întreprinderi
mici:
Minim 30%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Perioadă de
depunere:

http://regioadrcentru.ro/2
-2-sprijinireacrearii-siextindereacapacitatiloravansate-deproductie-sidezvoltareaserviciilor/

30 octombrie
2020, ora
12:00 Maxim
6 milioane
euro

Întreprinderi
mijlocii:
Minim 40%
Contribuția
solicitantului
la cheltuielile
eligibile
aferente
serviciilor de
proiectare și
asistență
tehnică și la
cheltuielile
cu activitățile
obligatorii
de
publicitate și
informare:
0% (intră
sub
incidența
schemei de
ajutor de
minimis)

30 noiembrie
2020, ora
12:00

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijinirea
entităților de
inovare și transfer
tehnologic (ITT)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
A)

Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

Entitățile de inovare și
transfer tehnologic cu
personalitate juridică
Entitățile de inovare și
transfer tehnologic prin
entitatea juridică în cadrul
căreia este constituită fără
personalitate jurifică
Parteneriatele între entitățile
de inovare și transfer
tehnologic
Important!
La depunerea cererii de
finanțare se poate face doar
dovada inițierii
demersurilor necesară
pentru obținerea acreditării/
autorizării entității de inovare
și transfer tehnologic.
Autorizarea provizorie/
acreditarea trebuie să fie
obținută cel mai târziu în
termen de maxim 6 luni de la
efectuare plății finale în
cadrul proiectului.
Iniţiativa constituirii unei
entităţi din infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic
poate aparţine autorităţilor
administraţiei publice centrale
sau locale, unităţilor de
cercetare, universităţilor,
camerelor de comerţ şi
industrie, asociaţiilor
patronale şi profesionale,
precum şi agenţilor economici
cu sediul în România.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale
şi achizitionarea de echipamente) și necorporale
legate de:

Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional:

Pentru
component
a de ajutor
de stat
regional

Minim
75.000 euro

Întreprindere
mare:

Maxim
3 milioane
euro

Minim 50%

Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:

Întreprindere
mijlocie:

Crearea unei noi unități de prestare servicii
de transfer tehnologic cu relevanță pentru
domeniile de specializare inteligentă
identificate.
Extinderea capacității unei unități existente
prin creșterea volumului a cel puțin unui
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță
pentru domeniile de specializare inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.
Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate implica
doar o diversificare/extindere a serviciilor/
producției unei unități existente de inovare și
transfer tehnologic.
B.Componenta/măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor de
inovare și transfer tehnologic)
Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul implicat
in activitatea de transfer tehnologic

Minim 40%

Minim
75.000 euro
Maxim
200.000 euro

Întreprindere
mică și
micro:
Minim 30%
Pentru
component
a de ajutor
de minimis:
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30
octombrie
2020, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea
parcurilor științifice
și tehnologice
(PST)

Dezvoltarea
parcurilor
științifice și
tehnologice din
mediul urban și
rural, din zonelele
cu concentrare
economică din
regiunile mai puțin
dezvoltate din
România (Nord
Est, Sud
Muntenia, Nord
Vest, Centru)

Solicitantul eligibil în sensul
prezentului ghid este
parteneriatul dintre membrii
asocierii în participațiune
constituite în vederea creării
parcului științific și tehnologic
și administratorul parcului.

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale
şi achizitionarea de echipamente) și necorporale
legate de:

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
B)

Iniţiativa constituirii parcului
ştiinţific şi tehnologic aparţine
persoanelor juridice şi fizice:
instituţie de învăţământ
superior acreditată
şi/sau o unitate de
cercetare-dezvoltare, pe
de o parte, şi
regii autonome,
companii naţionale,
societăţi comerciale,
administraţia publică
locală, asociaţii
patronale sau
profesionale, persoane
fizice, investitori români
sau străini, pe de altă
parte.

Crearea unei noi unități de prestare servicii
de transfer tehnologic cu relevanță pentru
domeniile de specializare inteligentă
identificate.
Extinderea capacității unei unități existente
prin creșterea volumului a cel puțin unui
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță
pentru domeniile de specializare inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.
Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate implica
doar o diversificare/ extindere a serviciilor/
producției unei unități existente de inovare și
transfer tehnologic.
B. Componenta/ măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor de
inovare și transfer tehnologic).
Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul implicat
in activitatea de transfer tehnologic

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Minim
75.000 euro

Pentru
componenta/
măsura de
ajutor
regional:

30
octombrie
2020, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Maximum
valoarea
alocării
regională
pentru
prezentul
apel/fiecare
regiune de
dezvoltare în
parte.
Pentru
componenta
de minimis
din cadrul
proiectului,
valoarea
finanțării
nerambursabil
e acordate
este de
minimum
75.000 euro și
și maximum
de 200.000
euro.

Minim 50%
Pentru
componenta
finanțabilă
prin ajutor
de minimis:
Minim 10%

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

IMM sau IMM în
parteneriat cu ITT
pentru investiţii de
transfer tehnologic

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

A. Întreprinderile 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.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
C)

APEL NELANSAT
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
beneficiarul
ui
Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-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

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

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

Activități eligibile

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
beneficiarul
ui
Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/s
-a-lansat-inconsultarepublicaghidulspecificpentruschema-proofof-concept-incadrul-por2014-2020axa-1/

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Programul Național
de digitalizare a
microîntreprinderil
or și IMM-urilor

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 2,
OS 2.2, Acţiunea
2.2.1 şi Acţiunea
2.2.2)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Creșterea
competitivității
IMM-urilor din
România prin:
dezvoltarea unor
produse/servicii/a
plicații inovative
din domeniul
tehnologiei
informațiilor și
comunicațiilor
(TIC) care să vină
în sprijinul IMMurilor și
autorităților
publice;
acordarea de
sprijin financiar
nerambursabil
pentru
digitalizarea
microîntreprinderil
or și
întreprinderilor
mici și mijlocii din
alte sectoare de
activitate decât
TIC, în cele 8
regiuni de
dezvoltate ale
României, în
vederea creșterii
competitivității
IMM și dinamizării
sectorului TIC.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România, centrate pe
domeniul TIC

realizarea/ dezvoltarea de produse/ servicii/
aplicații TIC inovative, prin finanțarea
investițiilor în cercetare industrială și/sau
dezvoltare experimentală, în inovare de
proces și/sau organizațională, în active
corporale și/sau necorporale, în alte proiecte
de inovare, etc.

Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România, în cadrul
clusterelor centrate pe
domeniul TIC

Sprijinul va fi acordat pentru dezvoltarea de
produse/ soluții/ aplicații TIC inovative cu
aplicabilitate in următoarele domenii:

Consorții formate din entitățile
definite mai sus și
întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România

IoT, smart city/ smart village; Digitalizare
(automatizare, robotizare) industrială;
Inteligenta artificiala, realitate augmentată;
Tranzacții electronice; Securitate cibernetica;
Big data, blockchain; E-guvernare/ Eadministrație- Digitizarea administrației
publice; E-sănătate;
digitalizarea activităților microîntreprinderilor
și întreprinderilor mici și mijlocii prin
finanțarea investițiilor realizate acestea
pentru dezvoltarea și/sau achiziționarea de
produse TIC.

Valoarea
grantului

Neprecizată

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/hgdigitalizareimm/

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Sprijin pentru
pregătirea
proiectelor de
infrastructură în
domeniul
specializării
inteligente

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ
TEHNICĂ 20142020, AP 1, OS 1.1,
Acțiunea 1.1.1)

Obiectivul
programului

Întărirea
capacității
beneficiarilor de
proiecte finanțate
din FESI de a
pregăti şi de a
implementa
proiecte mature

Solicitanți eligibili

Agențiile pentru dezvoltare
regională
Grupul țintă este format din
entitățile care pot fi beneficiari
de sprijin prin intermediul
schemei de ajutor de
stat/minimis administrată de
fiecare ADR, și anume:
unitățile administrativ
teritoriale locale/
județene în parteneriat
cu universități, institute
de cercetare, ONG-uri,
alte entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/întrepr
inderi mici, mijlocii și
mari;
parteneriate între
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderile
și/sau întreprinderile
mici, mijlocii și mari;
universități;
institute de cercetare;
organizații
neguvernamentale
(ONG-uri);
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare;
microîntreprinderi;
întreprinderi mici, mijlocii și
mari.

Activități eligibile

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice
aferente proiectelor de specializare inteligentă
care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii
generale:
să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de
specializare inteligentă cuprinse în
Strategiile de Specializare Inteligentă
elaborate la nivelul unei regiuni;
să fie rezultatul unui proces de preselecție
sau al procesului de descoperire
antreprenorială desfășurat la nivel regional;
să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A.,
echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între
5.000.000 euro și 25.000.000 euro pentru
proiectele depuse de parteneriate între
universități, institute de cercetare, ONG, alte
entități publice sau private de cercetaredezvoltare-inovare, microîntreprinderile
și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau
individual de oricare dintre entitățile de mai
sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în
vederea pregătirii proiectelor menționate
anterior;
să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A.,
echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între
10.000.000 euro și 45.000.000 euro pentru
proiectele depuse de unitățile administrației
publice locale/județene, în parteneriat cu
universități, institute de cercetare, ONG, alte
entități publice sau private de cercetaredezvoltare-inovare, microîntreprinderi/
întreprinderi mici, mijlocii și mari. Beneficiarii
pot constitui parteneriate în vederea
pregătirii proiectelor menționate anterior.

Valoarea
grantului

Bugetul
maxim pentru
elaborarea
documentației
tehnicoeconomice
aferente unui
proiect de
infrastructură
este de
maximum 5%
din valoarea
investiției.
Maximum
200.000 euro
pentru
ajutorul de
minimis

Maximum
2.000.000
euro/proiect
pentru
ajutorul de
stat

Contribuția
beneficiarul
ui
Ajutor de
minimis:
0% - pentru
autoritățile
publice
locale,
universități,
institute de
cercetare,
IMM,
întreprinderi
mari și ONG

Ajutor de
stat:
50% - pentru
IMM

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 octombrie
2020, ora
23.59

http://mfe.gov.
ro/poat-ghidulpentrupregatireaportofoliuluide-proiecte-indomeniulspecializariiinteligente/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Competențe
digitale pentru
angajații din
sectorul
întreprinderilor mici
și mijlocii

Îmbunătățirea
nivelului de
cunoștințe/
competențe/
aptitudini aferente
sectoarelor
economice/
domeniilor
identificate în
Strategia
Națională pentru
Competitivitate
2015-2020 și
Strategia
Națională pentru
Cercetare,
Dezvoltare și
Inovare 20142020

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, OS 3.12)

Solicitanți eligibili

Organizații patronale,
federații patronale,
confederații patronale sau
uniuni patronale teritoriale;
Asociații de întreprinderi;
Camerele de Comerț și
Industrie.

Sunt eligibili si partenerii
transnaționali.

Activități eligibile

Furnizarea de programe de formare
profesională exclusiv în domeniul
alfabetizării digitale și al tehnologiei
informației și comunicațiilor;
Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale exclusiv în domeniul
alfabetizării digitale și tehnologiei informației
și comunicațiilor;
Sprijin acordat întreprinderilor pentru
organizarea de programe de învățare la
locul de muncă, în domeniul alfabetizării
digitale și tehnologiei informației și
comunicațiilor;
Organizarea și derularea de campanii de
conștientizare a angajatorilor care își
desfășoară activitatea în sectoarele
economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI sau
a angajatorilor care intenționează să își
adapteze activitatea la aceste sectoare
economice/domenii de specializare
inteligentă menționate anterior, privind
importanța și necesitatea participării
angajaților la programe de formare continuă.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Valoarea
maximă a
unui proiect:

Persoane
juridice de
drept privat
cu scop
patrimonial –
5%

30 octombrie
2020, ora 16

http://mfe.gov.
ro/pocughidulsolicitantuluicompetentedigitale-

1 milion euro

Valoarea
asistenţei
financiare
nerambursabil
e:
Minim
100.000 euro

Persoane
juridice de
drept privat
fără scop
patrimonial –
0%

pentru-

angajatii-dinimm/

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)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Îmbunătățirea
nivelului de
cunoștințe/
competențe/
aptitudini aferente
sectoarelor
economice/
domeniilor
identificate în
Strategia
Națională pentru
Competitivitate
2015-2020 și
Strategia
Națională pentru
Cercetare,
Dezvoltare și
Inovare 20142020

Întreprinderile mari care îşi
desfășoară activitatea
principală sau secundară întrunul din sectoarele
economice cu potențial
competitiv identificate
conform SNC și cu domeniile
de specializare inteligentădin
SNCDI

Activități eligibile

Furnizarea de programe de formare
profesională în domeniul alfabetizării digitale
și TIC
Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale în domeniul alfabetizării digitale
și TIC.
Codul CAEN al activității principale sau
secundare eligibila pentru acest apel de proiecte
trebuie să se regăsească in anexa 5 – Lista
aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de
politică industrială menţionate în Strategia
Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.
Un proiect poate viza una sau mai multe
regiuni de dezvoltare eligibile.

Valoarea
grantului

Valoarea
asistenţei
financiare
nerambursabil
e:
minim
100.000 euro
Valoarea
maximă a
unui proiect:
500.000 euro

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

Termen
limita

Informații
suplimentare

15 noiembrie
2020

http://mfe.gov.
ro/pocughidulsolicitantuluicompetentedigitalepentruangajatii-dinintreprinderimari/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Viitor pentru tinerii
NEETs II

Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta
între 16 - 29 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile.

Furnizori autorizați de
formare profesională a
adulților- persoane juridice
autorizate;

Îmbunătățirea
nivelului de
competențe,
inclusiv prin
evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în
sistem non-formal
și informal al
tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta
între 16 - 29 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile.

Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 2,
OS 2.1 & OS 2.2)

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării- persoane juridice
autorizate;

Organizații sindicale persoane juridice de drept
privat;
ONG-uri;

Activități eligibile

Campanie de informare și promovare în
rândul tinerilor în vederea identificării
persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani
care nu sunt ocupați și nu urmează nici o
formă de educație sau formare în vederea
direcționării acestora către SPO în vederea
înregistrării și profilării;
Sprijin pentru participarea la programele de
FPC prin măsuri integrate și flexibile;
Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, respectiv non-formale și/sau
informale;
Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării;

Organizații de tineret, legal
constituite;

Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a
ocupării pe cont-propriu;

Camere de Comerț și
Industrie, persoane juridice
de utilitate publică, fără scop
patrimonial;

Activități de acompaniament, adresate
exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de
ocupabilitate C și D, respectiv” greu
ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în
vederea menținerii acestora în câmpul
muncii.

SPO (inclusiv unitățile cu
personalitate juridică din
subordinea sa);
Ministerul Tineretului și
Sportului si instituțiile
subordonate/in coordonare;
Asociații de întreprinderi.

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă a
proiectului
1.000.000
euro pentru
proiectele
mici;
Valoarea
maximă a
proiectului
este de
4.000.000
euro pentru
proiectele
mari.

Ajutoarele de
minimis
maxim
acordate
pentru
înființarea de
întreprinderi
pot
reprezenta
maxim 40%
din totalul
cheltuielilor
eligibile.

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocuviitor-pentrutinerii-neets-ii/

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 nonroma) 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
beneficiarul
ui
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

Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători
postdoctorat

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

APEL NELANSAT

Obiectivul
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

Solicitanți eligibili

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.

Activități eligibile

Consolidarea parteneriatelor dintre
universități și actorii din domeniul cercetării
şi inovării pentru stimularea dezvoltării de
noi programe de studii doctorale şi
postdoctorale, cu aplicații directe în
economie, în special în sectoarele
economice cu potențial competitiv şi în
domeniile de specializare inteligentă,
inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar
pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor
pentru a se implica în cercetarea
postdoctorală;
Activități de cercetare şi de colaborare în
rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în
scopul asigurării complementarității cu
sectoarele economice cu potențial
competitiv şi cu domeniile de specializare
inteligentă, în sprijinul internaționalizării
învățământului terțiar;
Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii 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
grantului

Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

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

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

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

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.

Unități administrativ teritoriale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.1)

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).

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

Activități eligibile

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
grantului

Maxim
15.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

2% pentru
unități
administrativ
-teritoriale și
ADI,
pentru
cheltuielile
eligibile care
nu intră sub
incidența
regulilor de
ajutor de
stat
20% pentru
microîntrepri
nderi și
întreprinderil
e mici
30% pentru
întreprinderil
e mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderil
e mari

31
decembrie
2020

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

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Achiziţionarea şi implementarea sistemului
de monitorizare a consumului de energie la
nivelul platformei industriale respectiv
instalaţii/ echipamente necesare realizării 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

0%

31
decembrie
2020

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

Realizarea sistemelor de măsurare
inteligentă a energiei electrice;

Maxim
15.000.000
euro/proiect

0%

31
decembrie
2020

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

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 în
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.

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
programului

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

Solicitanți eligibili

Societățile comerciale din
industrie care înregistrează
consumuri energetice de
peste 200 tep/an și care pot
dovedi un necesar util de
energie termică pentru
procesele industriale cu o
durată de minim 4.000 h/an
Reprezentantul desemnat al
unui parc industrial care
înregistrează consumuri
energetice de peste 200 tep/
an și 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

Activități eligibile

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
grantului

Maxim
15.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microîntrepri
nderi și
întreprinderil
e mici

31
decembrie
2020

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

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderil
e mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
întreprinderil
e mari

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
investiţii în
procesarea/
marketingul
produselor agricole
–
investiții în
abatoare de
capacitate mică în
zona montană

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2)

Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

• 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;

Maxim
300.000 euro/
proiect

50% din
totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru IMMuri și grupuri
de
producători/c
ooperative

31
decembrie
2020

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_4_2_procesa
re_produse_a
gricole

• 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.

40% pentru
alte
întreprinderi

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

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

Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

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 IMMurilor

Activități eligibile

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.

Valoarea
grantului

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

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

13
noiembrie
2020

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sec
tor_pomicol_s
m_9_1a_grup
uri_de_produc
atori_in_pomi
cultura

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Schema de ajutor
de stat având ca
obiectiv stimularea
investiţiilor cu
impact major în
economie

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

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

Instituită prin
Hotărârea
Guvernului nr.
807/2014

Activități eligibile

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în
toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor
menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu
modificările și completările ulterioare, precum și
în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu
se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1
la Ghidul solicitantului.
Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără
T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv
echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

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

Apel
nelansat

https://gov.ro/f
isiere/program
e_fisiere/Plan
ul_Na%C8%9
Bional_de_Inv
esti%C8%9Bii
_%C8%99i_R
elansare_Eco
nomic%C4%8
3.pdf

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

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Granturi pentru
achiziția de
echipamente
pentru irigații
APEL NELANSAT

Achiziția de kit-uri
pentru irigațiI

8.000 de fermieri care dețin
terenuri în apropierea
canalelor de irigații alimentate
cu apă

Kiturile trebuie să fie achiziționate de la
producătorii români care se înscriu în program pe
baza unor condiții obiective de eligibilitate.

Regiunile
Centru,
Nord-Est,
Sud-Est,
Sud
Muntenia,
Sud-Vest,
Nord-Vest
Minim 65%
din valoarea
cheltuielilor
eligibile -

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

Regiunile
Vest și Ilfov

6000 euro/
voucher

0%

Minim 90%
din valoarea
cheltuielilor
eligibile Regiunea
București

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul de
finanţare
“ELECTRIC UP”
Instituit prin
ORDONANȚA DE
URGENȚĂ NR. 159/
2020

Obiectivul
programului

Instalarea
sistemelor de
panouri
fotovoltaice,
precum și a
stațiilor de
reîncărcare pentru
vehicule electrice
şi electrice hybrid
plug-in

Solicitanți eligibili

Întreprinderi mici și mijlocii;
Reprezentanți ai domeniului
HORECA;
Persoane juridice române,
care au înscrise ca activitate
principală sau secundară,
conform codurilor CAEN, una
din activitățile
corespunzătoare domeniului
HORECA.

Activități eligibile

Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice
pentru producerea de energie electrică cu o
putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp
necesară consumului propriu şi livrarea
surplusului în Sistemul Energetic Național și a
staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule
electrice şi electrice hibrid plug-in

Valoarea
grantului

Maxim
100.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Neprecizat

www.imm.gov
.ro/ro/2020/09
/09/ordonanta
-de-urgenta159-2020prin-care-seinstituieprogramul-definantareelectricup/?fbclid=Iw
AR1akWMyM
KNPhzRGPK
nc5sMXlO1JF
2_FexA_tyhO
mmO_jgohepuUe
Zmp6M

Finanțator

FNGCIMM

Program de
finanțare

IMM FACTOR

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Sprijinirea
accesului la
finanțare al
întreprinderilor
mici şi mijlocii prin
acordarea de
facilităţi de
garantare de către
stat pentru
creditele pe
termen scurt
acordate pentru
finanțarea
creditului
comercial

Întreprinderea mica și mijlocie
care desfășoară activitate
economică în producție,
comerț sau prestări de
servicii

Programul constă în acordarea de garanţii de stat
în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru
finanţarile de tip factoring cu regres. Finanţările
sunt acordate de bancile înscrise în program, pe
baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanţare
cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin
Ministerul Finanţelor Publice.
Perioada de acordare a granturilor care acoperă
costurile de finanţare este de 8 luni de la data
acordării finanţării, iar perioada de acordare a
granturilor care acoperă costurile de garantare
este de maximum 12 luni de la data acordării
garanţiei.
Costurile finanțării vor fi acoperite printr-o schemă
de ajutor de stat, sub formă de granturi:

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă a
grantului:
800.000
euro/IMM.
Pentru
sectoarele
pisciculturii şi
acvaculturii:
maxim
120.000 euro/
beneficiar
Pentru
întreprinderile
care își
desfășoară

în procent de 50% - dobânda aferentă
sumelor avansate de finanțator și
comisionul de factoring aferent
serviciilor de colectare și administrare
creanțe;

activitatea în
domeniul
producției
primare de
produse

în procent de 100% - costurile de
garantare (comisionul de risc și
comisionul de gestiune).

agricole:
maxim
100.000 euro/
beneficiar

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

50% din
dobânda
aferentă
sumelor
avansate de
finanțator și
comisionul
de factoring
aferent
serviciilor de
colectare și
administrare
creanțe

31
decembrie
2020

https://www.fn
gcimm.ro/imm
-factor

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Schema de ajutor
de stat privind
sprijinirea
industriei
cinematografice

Obiectivul
programului

Dezvoltarea
cooperării
cinematografice
europene şi
internaţionale
Susţinerea
producătorilor de
film, în vederea
creşterii producţiei
autohtone de film
Crearea de noi
locuri de muncă în
industriile creative
şi cele conexe;
Promovarea
identităţii culturale
naţionale şi a
minorităţilor
naţionale din
România prin
realizarea filmelor
cinematografice şi
promovarea în
circuitul mondial
de valori
Sprijinirea formării
profesionale în
domeniul
industriei filmului.

Solicitanți eligibili

Întreprinderile româneşti sau
străine înregistrate şi
funcţionând în conformitate
cu prevederile legislaţiei
aplicabile în România sau în
ţara de origine, după caz,
care:
au obiect principal de
activitate producţia
cinematografică, iar, în
cazul întreprinderilor
române, sunt înscrise în
Registrul
cinematografic;
deţin calitatea de producător,
coproducător şi/sau de
prestator de servicii de
producţie şi produc filme de
ficţiune de scurt, mediu şi
lungmetraj, miniserii sau
seriale de televiziune, filme
destinate distribuţiei direct pe
suport video sau internet sau
orice alt tip de suport,
documentare artistice, filme
de animaţie, parţial sau în
întregime pe teritoriul
României.

Activități eligibile

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de
bunuri și/ sau servicii ocazionate de dezvoltarea
proiectelor de film și producției de film în
România, precum și cu onorariile, salariile și alte
plăți către persoane fizice aferente implementării
proiectului.
Cuantumul alocării financiare nerambursabile
poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să
promoveze o zonă geografică, un oraş sau
România, destinațiile și obiectivele turistice
românești din zona geografică sau orașul
promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile
românești.
Cuantumul alocării financiare nerambursabile
poate crește cu 5% pentru co-producții,
producțiile transfrontaliere finanțate de
producători provenind din mai mult de un stat
membru sau care implică producători din mai
multe state.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 55%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2023

http://www.ec
onomie.gov.ro
/schema-deajutor-de-statprivindsprijinireaindustrieicinematografi
ce-a-fostprelungitapana-in-2023

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de minimis privind
participarea
operatorilor
economici la
târguri și expoziții
organizate în
străinătate

Susuținerea
operatorilor
economici români
în vederea
exporturilor de
produse și servicii
românești

Solicitanți eligibili

Societăți comerciale
Cooperative

Activități eligibile

Participarea operatorilor economici la târguri şi
expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de
interes, prin organizarea de pavilioane naţionale,
standuri specializate pe produse sau
miniexpoziţii, pe bază de programe anuale
elaborate de Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri.
Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme
de minimis constau în sprijin financiar de la
bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor
categorii de cheltuieli eligibile:
a) 50% din cheltuielile privind transportul extern,
cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un
participant de la fiecare expozant, la nivelul
baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b) 100% din cheltuielile pentru: transportul,
asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor
şi materialelor publicitare, formalităţile vamale
aferente acestora, depozitarea ambalajelor
aferente exponatelor pe perioada desfăşurării
acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de
execuţie a standului, închirierea, construirea
şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional,
transportul materialelor aferente, cheltuielile
generale legate de funcţionarea pavilionului
naţional în perioada de desfăşurare a
manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de
reprezentare şi de protocol, cheltuielile de
transport, cazare, diurnă şi cu asigurarea
medicală pentru persoanele care organizează şi
coordonează acţiunile, inclusiv pentru un
reprezentant din partea federaţiei, patronatului de
ramură sau asociaţiei profesionale care contribuie
la realizarea acţiunii respective etc.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

https://www.ile
gis.ro/oficiale/i
ndex/act/2270
23

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de minimis privind
organizarea de
misiuni economice
în străinătate

Scopul prezentei
scheme este de a
susţine operatorii
economici români
în procesul de
promovare a
exporturilor de
produse şi servicii
româneşti, prin
acordarea de
ajutoare de
minimis pentru
acoperirea
costurilor de
participare la
misiuni economice
în străinătate

Solicitanți eligibili

Societăți economice
Cooperative

Activități eligibile

Misiunile economice sunt acţiuni organizate în
scopul explorării, consolidării, valorificării şi
dezvoltării oportunităţilor de afaceri pe pieţe
externe şi se referă la prezentări de produse,
miniexpoziţii, reuniuni de afaceri, seminare
economice şi zile economice.
Programul misiunilor economice în străinătate se
elaborează anual de Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) în
scopul asigurării promovării şi diversificării
geografice a exportului.
Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme
de minimis constau în acordarea de sprijin
financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea
următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:
a) 50% din cheltuielile privind transportul extern,
cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un
participant de la fiecare expozant, la nivelul
baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b) 100% din cheltuielile privind transportul în
interiorul ţării de destinaţie, pentru persoanele
care participă la acţiunile respective, cheltuielile
de deplasare pentru persoanele care organizează
şi coordonează acţiunile,
inclusiv a unui reprezentant din partea federaţiei,
patronatului de ramură sau asociaţiei
profesionale care contribuie la realizarea acţiunii
respective, cheltuielile pentru închirierea spaţiilor
aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor
necesare desfăşurării acestora, cum sunt TV,
video, retroproiector, computer şi altele
asemenea, cheltuielile de reprezentare şi
protocol, cheltuielile pentru elaborarea,
transportul şi asigurarea materialelor de
promovare şi de prezentare etc.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

https://www.ile
gis.ro/oficiale/i
ndex/act/2270
24

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de minimis
privind realizarea
de studii de piață și
de produse

Scopul prezentei
scheme este de a
susţine operatorii
economici în
procesul de
promovare a
exporturilor prin
acordarea de
ajutoare de
minimis pentru
acoperirea
costurilor aferente
realizării studiilor
de piaţă şi pe
produse.

Solicitanți eligibili

Societăți economice
Cooperative

Activități eligibile

Realizarea studiilor de piață și pe produse
Federaţiile, patronatele de ramură sau asociaţiile
profesionale vor trimite la MEEMA o listă cu
operatorii economici aplicanţi pentru finanţare în
baza prezentei scheme şi a cererilor de înscriere

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

https://www.ile
gis.ro/oficiale/i
ndex/act/2270
25

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
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Contribuția
proprie a
beneficiarulu
i trebuie să
acopere
diferența
necesară
finalizării și
funcționării
corespunzăt
oare 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

Creșterea
vizibilității
României la nivel
internațional în
domeniul
cercetării si
inovării;
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
cercetaredezvoltare.

Solicitanți eligibili

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

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
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Depunere
continuă

Informații
suplimentare

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
beneficiarul
ui
Minim 50%

Termen
limita

Depunere
continuă

Informații
suplimentare

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

Finanțator

Rețeaua DI
GI-BCUBE
(Digital
Innovation
s
Disrupting
Medical
Diagnostic
s
Value
Chain)

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Schema de

Finanțarea va

Întreprinderile mici și mijlocii

vouchere pentru
IMM-urile inovative

susține inițierea și
propagarea

(inclusiv startup-uri) active în
sănătate, biotehnologii,

conceptualizarea unei soluții (proof of
concept, studii de fezabilitate) și care să

pentru
dezvoltare

în domeniul
medical

colaborării
intersectoriale
care va avea

biofarma, IT sau sectoare
conexe (robotică,
automatizări, electronică,

vizeze digitalizarea în domeniul
diagnosticului medical și al lanțurilor valorice
conexe;

prototip:

efecte de lungă
durată asupra
transferului de
tehnologie și va
duce la noi
inovații, soluții,
dezvoltarea de
produse sau
servicii.

nanotehnologii etc.)

Sprijin pentru dezvoltare prototip sau pentru

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.

Vouchere

până la
20.000
euro/IMM
până la
60.000
euro/proiect
Vouchere de
inovare
pentru soluții
personalizate:
până la
50.000
euro/IMM
până la
150.000
euro/proiect

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

3 februarie

https://digibcu

2021

be.eu/opencalls/?fbclid=I

wAR0YKIhLZ
DPLhXXLI5HpghliSw4QDc
9Pb_Oqb3cxPbJnFG
Eh3OAPLX5D
M

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Fondul pentru
inovare

Obiectivul
programului

Sprijinirea
proiectelor care
demonstrează
tehnologii,
procese sau
produse extrem
de inovatoare
care sunt suficient
de mature și au
un potențial
semnificativ de
reducere a
emisiilor de gaze
de seră

Solicitanți eligibili

Entități private, entități
publice sau organizații
internaționale din toate
statele membre ale UE,
Islanda și Norvegia
Cererile pot fi depuse și de
un consorțiu de persoane
juridice care acționează
împreună

Activități eligibile

activități care susțin inovarea în tehnologii și
procese cu emisii reduse de carbon în
sectoarele enumerate în anexa I la Directiva
ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de
carbon care contribuie în mod substanțial la
atenuarea schimbărilor climatice, precum și
produse care înlocuiesc cele cu consum
intens de carbon produse în sectoarele
enumerate în anexa I la Directiva EU ETS
activități care ajută la stimularea construcției
și funcționării proiectelor care vizează
captarea și stocarea geologică de CO2 în
condiții de siguranță pentru mediu (CCS)
activități care ajută la stimularea dezvoltării
tehnologiilor inovatoare de energie
regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea
grantului

Valoarea
proiectului:

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Minim 40%

29 octombrie
2020

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/docs/2
0212027/innovfun
d/wp-call/callfiche_innovfun
d-lsc-2020twostage_en.pdf

-

31 octombrie
2020 –

https://www.ei
f.org/what_we
_do/guarantee
s/skills-andeducationguaranteepilot/index.htm

minim
7.500.000
euro

În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt
încă gata pentru comercializare, se rezervă un
buget separat de 8 milioane euro pentru asistența
destinată dezvoltării proiectelor.
Uniunea
Europeană

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

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.

-

termenul
limită de
transmitere a
cererii de
exprimare a
interesului

În ultimă instanță, datorită garanției, beneficiarii
finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în
condiții mai bune.
Sursa: www.adrcentru.ro

