
 
 
 
 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ACTIVE 
 

- Societăți comerciale  - 
 
 
 

Martie 2021 



  

 
Finanțator Program de Obiectivul Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea Contribuția Termen Informații 
 finanțare programului   grantului beneficiarul limita suplimentare 
      ui   

Administraţi Apel de proiecte Acordarea de Asociaţii, fundaţii, instituţii Domeniile pentru care se acordă finanțare: Variabilă Minim 10% Ofertele https://www.af 
a Fondului culturale – finanţări publice de cultură, persoane    culturale vor cn.ro/finantari/ 
Cultural sesiunea II / 2021 nerambursabile fizice autorizate, societăţi    putea fi proiecte- 
Naţional  pentru proiecte comerciale care derulează arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și   completate culturale.html 
  

culturale activităţi culturale 
  

în formularul 
 

  noile medii, educație prin cultură, intervenție    
      

online 
 

    culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu    
 

NOU! 
    

începând cu 
 

   cultural imaterial, promovarea culturii scrise,    
      

1 martie ora 
 

    proiecte cu caracter repetitiv    
      

14:00. 
 

        

       Termenul  
       limită va fi  
       comunicat  
       ulterior.  

 
               

Administraţi Apel de programe Acordarea de Asociaţii, fundaţii, instituţii Domeniile pentru care se acordă finanțare: Minim Minim 25% Ofertele   https://www.af 
a Fondului culturale – finanţări publice de cultură, persoane arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și 150.000 lei   culturale vor   cn.ro/finantari/ 
Cultural sesiunea 2021-2023 nerambursabile fizice autorizate, societăţi noile medii, educație prin cultură, intervenție    putea fi   proiecte-  
Naţional  pentru programe comerciale care derulează culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu Maxim   completate   culturale.html 
  culturale derulate activităţi culturale cultural imaterial, promovarea culturii scrise, 200.000 lei   în formularul      
  în perioada 2021-  proiecte cu caracter repetitiv.    online      
 NOU! 2023 O condiţie în acordarea      începând cu      
   finanţării o constituie Prioritățile programelor multianuale:    1 martie ora      
   

existenţa a cel puţin 2 
   

14:00. 
     

             

   parteneri instituţionali 
• Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, 

   Termenul      
   naţionali și/sau internaţionali.    limită va fi      
    

colaborative și/sau în coproducţie; 
        

        comunicat      
              

         ulterior.       
• Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la 

platforme diverse de prezentare și difuzare, 
inclusiv în mediul digital; 

 
• Promovarea diversităţii și a toleranţei; 

 
• Adresarea către zonele cu acces limitat 

la cultură; 

 
Dezvoltarea și diversificarea publicului. 

 
 
 
 



 
 
 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
    

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
 

                          
    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui                
                                          
             

•  Eșantionare, screening, diagnostic și 
                  

 Uniunea Apel de proiecte    Acordarea de    Companii sau mici consorții     Maxim  0%   30 aprilie    http://www.inn  
 Europeană INNO4COV-19    sprijin financiar    de companii stabilite într-unul   prognostic rapid, rentabil și ușor de   100.000 euro      2021    o4cov19.eu/o  
         companiilor cu    dintre statele membre UE   implementat sisteme, care pot include, de              pen-  
         scopul de a    sau țările asociate H2020.   exemplu, noi metode de screening pentru              call/?fbclid=Iw  
         accelera        plămâni, folosind pentru exemplu              AR0CL48MK 
                                  

         dezvoltarea și    Sectoarele de interes pot   Inteligența Artificială sau soluții fotonice              mI8la7bhfKee 
         comercializarea    include asistență medicală/   avansate sau metode de detectare a              pbTZpUx2j2N  
   NOU!    soluțiilor    medicină/ biotehnologie/   prezenței unor parametrii legați de agentul              zCbKXW7MH  
         inovatoare care    biofarma și subiecte legate   patogen.              s4o7xPwLTui  
         abordează    de IT (de exemplu, robotică,   •  Sisteme de supraveghere a mediului              L9CEr9Q  
         COVID-19 și care    automatizare, electronică,   (canalizare, aer etc.) și analize de date ca                       
         au fost deja    nanotehnologii etc.).   santinelă pentru contaminare virală, (re)                       
         validate în medii        apariție și răspândire în comunități, bazată.                       
         de laborator        •  Senzori cu cost redus, dispozitive portabile                       
         (TRL6 sau mai        inteligente și robotică/ Inteligența Artificială                       
         mare)        pentru telemedicină, teleprezență și                       
                  monitorizarea continuă la distanță a                       
                  parametrilor pacienților COVID-19.                       
                  •  Protecția practicienilor din domeniul                       
                  sănătății și a publicului larg; senzori,                       
                  sterilizare, inclusiv soluții de robotică și                       
                  Inteligența Artificială, pentru dezinfectare și                       
                  distanțare socială în medii precum                       
                  asistența medicală, spațiile publice și                       
                  clădirile.                       

                  Solicitanții pot să selecteze un singur domeniu                       
                  tehnologic în care se încadrează propunerea lor.                       

                                          
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
    

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
 

                           
    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                           ui              
                                         
                              

 Kaufland START ONG 2021    Încurajarea    ONG-urile și fundațiile;   Programul susține proiecte care au un impact   Proiecte în  0%   Se    https://starton 
                                         

 România       organizațiilor non-        pozitiv în:     valoare      derulează    g.ro/storage/2 
                                         

         guvernamentale,    
Instituțiile publice (unități de 

       maximă de      sesiuni    021/StartONG 
         grupurilor      • Educație   1.000 euro;      lunare de    -Regulament-     
            învățământ preuniversitar:                

         informale/ de                  depunere pe    2021.pdf?fbcli             grădinițe, școli, licee/colegii,                  

   NOU!    inițiativă și      

• Sănătate 
  Proiecte cu o      parcursul    d=IwAR2iZP9           centre de copii/bătrâni,             

         instituțiilor să        valoare      anului 2021    eGMQTKusqv              cantine sociale publice) care                

         dezvolte și să           cuprinsă între          HdH-             au personalitate juridică   

• Mediu 
           

                                    

         implementeze        1.000 și 5.000          H7Mf22R_O3              proprie;              

         proiecte de           euro;          BRl3dgUY0az                                

         responsabilitate        • Social              58d20W3dspb  
         social care să    Grupurile informale/de        Proiecte cu o          9GuufY 
         ducă la    inițiativă.   

• Cultură 
  valoare                 

         dezvoltarea          cuprinsă între                 
                                     

         comunităților din             5.000 și                 
         care acestea fac             10.000 euro.                 
         parte                               
                                         
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
    

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
 

                          
    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui             
                                       
 

Guvernul Premierea 
   

Creșterea 
   

Organizații de cercetare de 
  

Finanțarea națională se alocă pentru activități 
  

25% din 
 

- 
  

Depunere 
   

https://uefiscdi                   
 României participării la    vizibilității    drept public sau privat din   suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:   valoarea      continuă    .gov.ro/premie  
   Orizont 2020    României la nivel    Romania care   costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,   grantului de          rea-  
         internațional în    implementează proiectele   cheltuieli cu logistica, participări la conferințe   tip ERC;          participarii-la-  
         domeniul    câștigate la competițiile   etc.). Aceasta finanțare va fi alocată   15% din          orizont-2020 
         cercetării și    Orizont 2020   departamentului din universitate sau institutului,   valoarea                
         inovării;        care derulează proiectul finanțat de Comisia   grantului                
         Consolidarea        Europeană.   acordat de                
         sistemului național            CE de tip                
         de CDI prin        Activitățile propuse trebuie să conducă la   ERA Chair;                
         intensificarea        consolidarea capacității instituționale de a   Pentru restul                
         colaborării în        participa în mod susținut la noi competiții   instrumentelor                
         cercetarea        organizate în cadrul Programului Cadru Orizont   de finanțare                
         Europeană de       2020.    din Programul                
         excelență;            Orizont 2020:                
         Creșterea calității            o 10% din                
         proiectelor cu            valoarea                
         participanți români            bugetului                
         la Orizont 2020,            acordat de                
         precum și a rolului            CE asociat                
         jucat de către            instituției                
         aceștia în            gazda din                
         viitoarele proiecte            România in                
         Orizont 2020;            calitatea de                
         Creșterea            coordonator                
         sustenabilității            al proiectului;                
         participării            o 7.5% din                
         instituțiilor            valoarea                
         românești în            bugetului                
         proiecte cu            acordat de                
         finanțare            CE asociat                
         internațională;            instituției                
         Creșterea ponderii            gazda din                
         finanțării externe            România în                
         în totalul            calitatea de                
         cheltuielilor            coordonator                
         naționale de            de pachet de                
         cercetare-            lucru.                
         dezvoltare.                             
                                 
                                       



  
 
  

Finanțator 
   

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
   

Informații 
  

                             
      finanțare    programului             grantului    beneficiarul    limita    suplimentare   
                           ui                    
                                               
                  

• 
                            

  Guvernul  Programul Naţional   Creșterea   Persoane juridice cu   promovarea vinurilor, prin submăsura de -    Minim 50%   Depunere    http://www.api   
  României  de Sprijin al   competitivității   domiciliul fiscal în România    promovare a vinurilor produse în UE care           continuă    a.org.ro/ro/dir   

     României în   producătorilor de        constă în acţiuni de informare în statele               ectia-masuri-  
     sectorul vitivinicol   vinuri, a   Instituţii şi unităţi de    membre, în scopul informării               de-piata/viti-   
                                       

    2019-2023    performanței   cercetare-dezvoltare    consumatorilor cu privire la consumul               vinicole/progr  
                                        

          economice a   vitivinicolă, definite conform    moderat de vin şi la schema de denumiri               amul-national-  
          întreprinderilor,   legislaţiei naţionale în    de origine controlată şi indicaţii geografice,               de-sprijin-in-    
          precum și pentru   vigoare    precum şi submăsura de promovare în ţări               sectorul-  
                                      

          perfecționarea        terţe, în vederea îmbunătăţirii               vitivinicol-   
          tehnologiilor de   Persoane fizice autorizate,    competitivităţii vinurilor cu denumire de             2019-2023          

          vinificație prin   întreprinderi familiale,    origine controlată, indicaţie geografică sau                           
          care se obțin   întreprinderi individuale    a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-                           
          vinuri calitativ        de-vie;                           
          superioare   Asociaţii de doi sau mai mulţi   • restructurarea şi reconversia podgoriilor;                           
              producători şi/sau organizaţii   • asigurarea recoltei;                           
              interprofesionale   • 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.  

 
 
 
 
 



 
 
 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
    

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
 

                          
    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui           
                                     
                           

 Uniunea Sprijin pentru    Crearea de noi    Întreprinderile   •   Cheltuieli aferente investițiilor corporale   Maxim   50% din  31 martie    https://portal.a 
                                     

 Europeană investiţii în    unităţi de    (microîntreprinderi,   •   pentru înființarea unităților de sacrificare   300.000 euro/   totalul  2021    fir.info/informa 
 și Guvernul procesarea/    procesare a    întreprinderi mici și mijlocii,   (abatoare de capacitate mică, centre de   proiect   cheltuielilor      tii_generale_p  
 României marketingul    produselor    precum și întreprinderi mari)   sacrificare), și procesare carne;       eligibile      ndr_investitii_  
   produselor agricole    agricole locale şi    cooperativele și grupurile de   •   Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje       pentru IMM-      prin_pndr_sm  
   –    promovarea    producători care realizează   noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de       uri și grupuri      _4_2_procesa 
         lanţurilor    investiţii corporale şi   transport specializate în scopul colectării       de      re_produse_a  
   investiții în    alimentare    necorporale pentru   materiei prime și/ sau comercializării       producători/c      gricole 
   abatoare de    integrate, actiuni    procesarea şi marketingul   produselor agro-alimentare în cadrul       ooperative          
   capacitate mică în    ce vor avea ca    produselor agricole   lanțurilor alimentare integrate;                  
   zona montană    efect direct        •   Cheltuieli generate de îmbunătățirea       40% pentru          
         crearea de locuri        controlului intern al calității și conformarea cu       alte          
         de muncă        noile standarde impuse de legislația       întreprinderi          
         contribuind astfel        europeană pentru procesarea și                  
   (PROGRAMUL    la promovarea        comercializarea produselor agro-alimentare;                  
   NAŢIONAL DE    ocupării forţei de        •   Cheltuieli aferente marketingului produselor                  
   DEZVOLTARE    muncă        obținute (ex. echipamente pentru etichetarea,                  
   RURALĂ,             ambalarea produselor);                  
   Submăsura 4.2)             •   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.                  

                                     
                                      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
    

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
    

Informații 
 

                            
    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                           ui                 
                                            
             

• 
                    

 Islanda, Restaurarea    Îmbunătățirea    ONG   Lucrările destinate restaurării celor 45 de   Valoare   0% - dacă  31 martie    http://mmediu. 
                                            

 Liechtenste zonelor umede și    stării ecologice în    Societate comercială    zone umede/turbării prevăzute în Anexa la   minimă   promotorul  2021, ora    ro/articol/apel- 
 in, turbăriilor    habitatele    Instituție publică    Ghidul Solicitantului   proiect   de proiect  17:00    deschis-open-  
 Norvegia       selectate    Instituție de cercetare   • Elaborare a documentelor pregătitoare   700.000 euro   aparține      call-apel-de-   
              Instituție de învățământ    necesare implementării măsurilor dedicate       entităților      propuneri-    
         Refacerea zonelor         ecosistemelor, precum: studii de fezabilitate,       publice sau      pentru-      
         umede și a    Partenerii de proiecte    documentaţia necesară eliberării avizelor şi   Valoare   private și      restaurarea-   
   (MECANISMUL    turbăriilor țintă    eligibili sunt entitățile publice    acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a   maximă   necomercial      zonelor-    
   FINANCIAR AL    pentru zonele    sau private, comerciale sau    detaliilor de execuţie, studiu de evaluare a   proiect   e, altele      umede-si-   
   SPAȚIULUI    vizate specificate    necomerciale, precum și    impactului asupra mediului (EIA), studiu de   900.000 euro   decât ONG      turbariilor/359  
   ECONOMIC    în prezentul Ghid    organizații non-    evaluare adecvată (EA), studii suport              8          

   EUROPEAN 2014-    al Solicitantului    guvernamentale, care au    necesare elaborarii documentaţiei de       10% - dacă                
   2021)          calitatea de persoane    gospodărire a apelor (hidrologice,       promotorul                
              juridice, fie în statele    hidrogeologice, etc.), studii necesare       de proiect                
              Donatoare (Norvegia,    documentaţiei tehnice pentru autorizarea de       este                
              Islanda, Liechtenstein), fie în    construire (studii de arhitectură, geotehnice,       entitate                
              România, care sunt implicate    etc.), orice alte studii sau actitivităţi necesare       privată cu                
              în mod activ în    implementării activităților, după caz.       caracter                
              implementarea proiectului și   •   Activitățile de creştere a gradului de       comercial                
              contribuie în mod efectiv la    conştientizare cu privire la necesitatea       sau ONG                
              acesta.    conservării şi îmbunătăţirii stării de                        
                   conservare a zonelor umede și a turbăriilor.                        
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Obiectivul 
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    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                           ui                   
                                              
                                    

 Islanda, Schema de granturi    Energie mai puțin    Entitate privată sau publică;   • achiziționarea și instalarea soluțiilor de   Între 30.000 și   0% pentru  29 aprilie    https://www.in 
 Liechtenste mici - Electrificare    consumatoare de         energie regenerabilă, inclusiv echipamente   200.000 euro   entităţile  2021    novasjonnorg  
 in, finanțată prin    carbon și    Entitate comercială sau    asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru       publice sau      e.no/en/start-      
 Norvegia și Granturile SEE    securitate sporită    necomercială;    panourile fotovoltaice etc. - poate fi       ONG-uri      page/eea-  
 Guvernul       a aprovizionării         acceptat un cost maxim de 5.000 EUR/              norway- 
                                       

 României            Organizații    gospodărie electrificată;      10-90%       grants/Progra     
              neguvernamentale.   • extinderea rețelei electrice existente - se       pentru      mmes/renewe   
   (GRANTURILE SEE              poate accepta un cost maxim de 5.000       operatorii      able-     
   ȘI NORVEGIENE              EUR/ gospodărie electrificată;       economci      energy/romani  
   2014-2021)              • managementul proiectului și personal              a-    
                   tehnic;              energy/electrif  
                  • instruirea rezidenților permanenți ai              ication/6-1- 
                                    

                   gospodăriilor cu privire la modul de utilizare              electrification/ 
                   a electrificării soluției energiei                          
                   regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;                          
                  •   asigurarea echipamentului (de exemplu                          
                   împotriva furtului, a incendiilor) - numai                          
                   costurile suportate în timpul implementării                          
                   proiectului;                          
                  • costurile auditului.                          
                  •                            
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Solicitanți eligibili 
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    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                           ui                   
                                              
                                    

 Islanda, Apel de proiecte –    Energie mai puțin    Entitate privată sau publică;   • achiziționarea și instalarea soluțiilor de   între 200.000   0% pentru  29 aprilie    https://www.in 
 Liechtenste Electrificare    consumatoare de         energie regenerabilă, inclusiv echipamente   și 2.000.000   entităţile  2021    novasjonnorg  
 in, finanțată prin    carbon și    Entitate comercială sau    asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru   euro   publice sau      e.no/en/start-      
 Norvegia și Granturi    securitate sporită    necomercială;    panourile fotovoltaice etc.:       ONG-uri      page/eea-  
 Guvernul Norvegiene    a aprovizionării        • poate fi acceptat un cost maxim de 5.000              norway- 
                                       

 României            Organizații    EUR/ gospodărie electrificată;      10-90%       grants/Progra     
              neguvernamentale.   • extinderea rețelei electrice existente:       pentru      mmes/renewe   
                  •   se poate accepta un cost maxim de 5.000       operatorii      able- 
                                    

   (GRANTURILE SEE              EUR/ gospodărie electrificată       economci      energy/romani  
   ȘI NORVEGIENE             • managementul proiectului și personal              a-    
   2014-2021)               tehnic;              energy/electrif  
                  • instruirea rezidenților permanenți ai              ication/6-1- 
                                    

                   gospodăriilor cu privire la modul de utilizare              electrification/ 
                   a electrificării soluției energiei regenerabile,                          
                   furnizate în cadrul proiectului;                          
                  •   asigurarea echipamentului (de exemplu                          
                   împotriva furtului, a incendiilor) - numai                          
                   costurile suportate în timpul implementării                          
                   proiectului;                          
                  • costurile auditului.                          
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui              
                                        
                              

 Uniunea Sprijin pentru    Facilitarea intrării    Tinerii cetățeni români din   Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea   50.000 de  0%   4 mai 2021,    https://portal.a  
 Europeană instalarea tinerilor    în sectorul agricol    afara granițelor țării care se   de administrare cu drepturi depline în calitate de   euro pentru      ora 16    fir.info/informa  
 și Guvernul fermieri Diaspora    a unor fermieri    instalează ca șefi/manageri ai   şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru   exploatațiile          tii_generale_p  
 României       calificați    exploatației și care   prima dată.   între 30.000          ndr_investitii_  
         corespunzător și,    îndeplinesc cel puțin una       S.O. și 50.000          prin_pndr_sm  
         în special, a    dintre condițiile următoare:   Transferul exploataţiei se realizează prin   SO          _6_1_sprijin_ 
                                

   (PROGRAMUL    reînnoirii        intermediul documentelor de proprietate şi/sau              pentru_instala  
   NAȚIONAL DE    generațiilor,    - au absolvit în ultimele 60 de   arendă şi/ sau concesionare.              rea_tinerilor_f  

   DEZVOLTARE    acordând sprijin    luni, înaintea depunerii cererii                  ermieri 
      

tinerilor fermieri 
   

de finanțare un program de 
  

Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă 
  

40.000 de 
                

   RURALĂ,                           

   Submăsura 6.1)    pregătiți adecvat,    studiu în domeniul agricol,   între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal   euro pentru                 
         care se stabilesc    agro-alimentar, veterinar sau   produse agricole vegetale şi/sau animale (materie   exploatațiile                 
         pentru prima dată    economie agrară:   primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.   între 12.000                 
         într-o exploatație    postuniversitar, universitar,       S.O. și 29.999                 
         agricolă în calitate    preuniversitar, în țări membre   •   În dimensiunea economică a exploataţiei   SO                 
         de șefi ai    UE sau țări terțe UE;   agricole, culturile şi animalele care asigură                     
         

exploataţiei 
                           

                consumul uman şi hrana animalelor trebuie                     
              

- au avut un loc de muncă în 
                      

                să reprezinte peste 75% din total SO.                     
              

țări membre UE sau tări terțe 
                      

                                      

              UE în domeniul agricol,                         
              agroalimentar, veterinar sau                         
              economie agrară, cel puțin 3                         
              luni neîntrerupte, în ultimele                         
              24 luni dinaintea depunerii                         
              cererii de finanțare.                         
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    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                           ui                     
                                                
             

• 
                        

 Norvegia, Capacitate sporită    Creșterea    Entități private   Renovarea sau reînnoirea centralelor   Minim  10-90%   31 mai 2021    https://www.in 
 Islanda, de a furniza energie    capacității         hidroelectrice existente pentru a crește   200.000 euro          novasjonnorg  
 Liechtenste regenerabilă –    instalate    Entități publice    puterea capacității de generare și eficiența              e.no/en/start-     
 in       hidroenergetice și         producției;              page/eea-  
 şi Guvernul Energie    creșterea    Entități comerciale                   norway-        
 României hidroelectrică    numărului de        • Construirea de noi centrale hidroelectrice la   Maxim          grants/Progra    
                      

mmes/renewe          instalații pentru    Entități necomerciale    scară mică (<10 MW capacitate instalată);  2.000.000           
  

                         

able- 
     

         producerea             euro                

         energiei    ONG-uri   
• Activități de creștere a capacității de 

             energy/romani  
   

(MECANISMUL 
   hidroelectrice                   a-old/romania-                           

                

înmagazinare pentru generarea 
             

energy/call-     FINANCIAR SEE         din România                 
              hidroenergetică, ca activitate secundară a              1.1-for-     2014-2021)                          
                 

unui proiect; 
                           

                              

proposals-                                 
                                     

                                  hydropower/ 
                  Instruirea personalului cu privire la utilizarea și                            
                  întreținerea echipamentelor, oferite de către                            
                  furnizorul echipamentelor, ca parte integrantă a                            
                  unui proiect de investiții (activitate secundară în                            
                  investiție proiect).                            
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui                   
                                             
 

Guvernul Schema de ajutor 
   

Dezvoltarea 
   

Întreprinderile româneşti sau 
  

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de 
 

- 
   

Minim 55% 
    

http://www.ec 
   

         
 

    31       
 României de stat privind    cooperării    străine înregistrate şi   bunuri și/ sau servicii ocazionate de dezvoltarea       decembrie    onomie.gov.ro                      

   sprijinirea    cinematografice    funcţionând în conformitate   proiectelor de film și producției de film în          2023    /schema-de-  
                                             

   industriei    europene şi    cu prevederile legislaţiei   România, precum și cu onorariile, salariile și alte              ajutor-de-stat- 
   cinematografice    internaţionale    aplicabile în România sau în   plăți către persoane fizice aferente implementării              privind-   
              ţara de origine, după caz,   proiectului.              sprijinirea-  
         Susţinerea    care:                  industriei-  
         producătorilor de        Cuantumul alocării financiare nerambursabile              cinematografi  
         film, în vederea    au obiect principal de   poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să              ce-a-fost-  
         creşterii producţiei    activitate producţia   promoveze o zonă geografică, un oraş sau              prelungita-   
         autohtone de film    cinematografică, iar, în cazul   România, destinațiile și obiectivele turistice              pana-in-2023 
                

românești din zona geografică sau orașul 
                         

              întreprinderilor române, sunt                            
         Crearea de noi      promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile                          

            
înscrise în Registrul 

                           
         locuri de muncă în      românești.                          
            

cinematografic; 
                           

         industriile creative                                 
         şi cele conexe;        Cuantumul alocării financiare nerambursabile                          
         

Promovarea 
   

deţin calitatea de producător, 
  poate crește cu 5% pentru co-producții,                          

              producțiile transfrontaliere finanțate de                          
         identităţii culturale    coproducător şi/ sau de   producători provenind din mai mult de un stat                          
         naţionale şi a    prestator de servicii de   membru sau care implică producători din mai                          
         minorităţilor    producţie şi produc filme de   multe state.                          
         naţionale din    ficţiune de scurt, mediu şi                              
         România prin    lungmetraj, miniserii sau                              
         realizarea filmelor    seriale de televiziune, filme                              
         cinematografice şi    destinate distribuţiei direct pe                              
         promovarea în    suport video sau internet sau                              
         circuitul mondial    orice alt tip de suport,                              
         de valori    documentare artistice, filme                              
              de animaţie, parţial sau în                              
         Sprijinirea formării    întregime pe teritoriul                              
         profesionale în    României.                              
         domeniul                                   
         industriei filmului.                                   
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui                   
                                             
 

Uniunea Reducerea 
   

Reducerea 
   

Autorități publice locale și 
  

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de 
  

Valoarile 
  

Variabilă 
    

http://mfe.gov.               31    
 Europeană numărului de    numărului de    unități cu personalitate   Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste   minime și      decembrie    ro/pocu-81-   
 și Guvernul persoane aflate în    persoane aflate în    juridică aflate în coordonarea   20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de   maxime ale      2021    mil-euro- 
 României risc de sărăcie și    risc de sărăcie și    sau subordonate acestora;   Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală   proiectelor vor          pentru-  
                                   

   excluziune socială    excluziune socială    Furnizori acreditați de servicii   implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri   fi stabilite de          reducerea- 
                                  

   din comunitățile    din comunitățile    specializate pentru stimularea   aferente intervențiilor specifice acestor strategii.   GAL-uri prin          numarului-de- 
   marginalizate (roma    marginalizate    ocupării forței de muncă;   Activitățile finanțate prin POCU sunt:   Ghidurile          persoane-in-   
   și non-roma) din    (roma și non-    Furnizori autorizați de       proprii          risc-de- 
                                

   orașe/municipii cu    roma) din    formare profesională;   •  Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe   aferente SDL-          saracie-si-   
   peste 20.000    orașe/municipii cu    Centre autorizate de evaluare   piața muncii   urilor          excluziune-  
   locuitori –    peste 20.000    și certificare a competențelor       aprobate          sociala/ 
         locuitori, cu    profesionale obținute pe alte   •  Susținerea antreprenoriatului în cadrul                          
   Etapa a III-a a    accent pe cele cu    căi decât cele formale;   comunității, inclusiv a ocupării pe cont                          
   mecanismului    populație    Furnizori  de  servicii  sociale   propriu                          
   Dezvoltare locală    aparținând    acreditați în condițiile legii;       Suma minimă                      

   plasată sub    minorității roma,    Asociații și fundații;   •  Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii   aferentă unei                      
   responsabilitatea    prin    Organizații sindicale;   sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în   fișe de proiect                      
   comunității    

implementarea de 
   

Organizații patronale; 
    este 101.000                      

           cadrul centrelor comunitare integrate                        
         

măsuri/ operațiuni 
   

Întreprinderi sociale de 
    euro,                      

                                       

         integrate în    inserție;   
•  Sprijin pentru creșterea accesului și 

  echivalentul                      
         contextul    Angajatori;     minim a                      
              participării la educație                        

         mecanismului de    Camere de Comerţ şi    477.437,10                       
                                       

   (PROGRAMUL    DLRC    Industrie.   
•  Activități de îmbunătățire a condițiilor de 

  RON.                      
   OPERAȚIONAL                                      
           

Unităţi şcolare și Inspectorate 
  locuit ale persoanelor din grupul țintă                          

   CAPITAL UMAN,                                    
                                        
           

Școlare Județene 
                             

   AP 5, OS 5.1)           
•  Asistență juridică pentru reglementarea 

                         
                                        

                                           

                  actelor de identitate, de proprietate, de stare                          
                  civilă                          

                  Combaterea discriminării și a segregării                          
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      finanțare    programului             grantului    beneficiarul    limita    suplimentare   
                           ui              
                                         
                             

  Guvernul  Schema de ajutor   Dezvoltarea   Întreprinderi nou-înfiinţate   Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile   Maxim -    31    https://mfinant   
  României  de stat pentru   regională prin   sau întreprinderi în activitate,   salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani   echivalentul       decembrie    e.gov.ro/ro/hg  
                                         

     sprijinirea   realizarea de   atât IMM-uri, cât şi   consecutivi, ca urmare a creării de locuri de   în lei a 37,5       2023  -332/20141     

     investiţiilor care   investiții care   întreprinderi mari   muncă.   milioane euro                 
     promovează   determină crearea            - pentru                 
     dezvoltarea   a minim 100 de       Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se   Regiunile                 
     regională prin   locuri de muncă și       acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:   Nord-Vest,                 
     crearea de locuri de   încurajarea            Centru, Nord-                 
     muncă   participării active       • locurile de muncă sunt create direct de un   Est, Sud-Est,                 
          a întreprinderilor        proiect de investiţii;   Sud-                 
     Instituită prin   la reducerea            Muntenia,                 
     Hotărârea   decalajelor       • locurile de muncă sunt create după   Sud-Vest                 
     Guvernului nr.   economice dintre        depunerea cererii de acord pentru finanțare   Oltenia                 
     332/2014, cu   regiuni şi        și după demararea investiţiei, dar nu mai                     
     modificările și   redresarea        târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;   Maxim                 
     completările   economiei            echivalentul                 
     ulterioare   româneşti.       • Fiecare loc de muncă creat ca urmare a   în lei a 26,25                 
                   investiției se menține pentru o perioadă   milioane euro                 
                   minimă de 5 ani de la data la care acesta a   – pentru                 
                   fost ocupat prima dată.   Regiunile                 
                       Vest şi Ilfov                 

                  Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul   Maxim                 
                  

schemei trebuie să îndeplinească cumulativ 
                  

                    echivalentul                 
                  

următoarele criterii de eligibilitate: 
                  

                    în lei                 
                                       

                   
a) să fie considerate investiţii iniţiale; 

  a 7,5 milioane                 
                     euro – pentru                 
                   

b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri 
                  

                     Regiunea                 
                  

de muncă; 
                  

                    Bucureşti                 
                   

c) să fie viabile şi să determine eficienţa 
                  

                                       

                  economică a întreprinderii, conform planului de                     
                  afaceri.                     
 

Imobilizările corporale şi necorporale aferente 
investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi. 

 
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de  
muncă în mai multe locaţii.  
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui                      
                                                
 

Guvernul ORDONANȚA DE 
   

Reducerea 
   

Întreprinderile din industria 
  

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează 
  

Maxim 
 

- 
     

http://www.im                31    
 României URGENȚĂ nr. 224/    impactului negativ    ospitalității (structuri de   supraviețuirea și relansarea sectorului turismului   800.000 euro/      decembrie    m.gov.ro/ro/20 
   30 decembrie 2020    asupra    cazare, structuri de   prin:   întreprindere      2021    21/02/25/ordo   
   cu modificările    operatorilor    alimentație, agenții de                  nanta-de-  
   ulterioare    economici din    turism), afectate de efectele   a) salvarea de la faliment a unui număr important              urgenta- 
   privind unele    sectorul turistic,    pandemiei în perioada   de actori economici din sector și salvarea locurilor              pentru-   
   măsuri pentru    prin    martie-iunie 2020   de muncă generate de aceștia;              acordarea- 
   acordarea de    acordarea unui                       spijinului-   
   sprijin financiar    ajutor        b) stimularea întreprinderilor din acest sector să              financiar-  
   pentru    nerambursabil        mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6              pentru-  
   întreprinderile din    care acoperă o        luni.              sectorul- 
                                     

   domeniul    parte din                       horeca-a-  
   turismului, structuri    pierderea din cifra                       aparut-in-  
   de cazare, structuri    de afaceri                       monitorul- 
                                   

   de alimentație și    aferentă                       oficial-nr-186-  
   agenții de turism, a    perioadei în care                       din-24-  
   căror activitate a    activitatea                       februarie-  
   fost afectată în    respectivilor                      2021/               

   contextul    operatori                                      
   pandemiei COVID    economici a fost                                      
   19     afectată de primul                                      
         val al                                      
         pandemiei                                      
         COVID-19                                      
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui                 
                                           
                                 

 Uniunea Proiect de Schemă    Susținerea    Persoană fizică autorizată   Solicitantul desfășoară orice activitate cu caracter   Maxim  0%   Apel    http://www.cul 
                                           

 Europeană de minimis pentru    sectorului cultural        și conținut cultural în România în oricare din   200.000 euro,      nelansat    tura.ro/structu 
 şi Guvernul sectorul    afectat de    Întreprindere individuală   domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în   respectiv          ra-scheme-  
 României independent (SC,    răspândirea        prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12   acoperirea          de-ajutor-   
   ONG, PFA, ÎI)    virusului SARS-    ONG cu scop/ obiectiv/   luni de la acordarea ajutorului.   parțială, în          pentru- 
                                    

         CoV-2, în vederea    activitate cu conținut și       cuantum de          sustinerea- 
         relansării activității    caracter cultural într-unul       20%, a          sectorului-   
         culturale    dintre domeniile culturale       diferenței din          cultural- 
              

(sau conexe), înscrise în 
      

cifra de 
            

                             actualizata 
              Registrul Asociațiilor și       afaceri/venitur                    
   

APEL NELANSAT 
        Fundațiilor. ONG poate sa       i totale din                    

           aibă sau nu activitate       anul 2020,                    
                                       

              economică.       comparativ cu                    
                      anul 2019,                    
              Societate constituită în baza       rezultată din                    
              Legii nr. 31/1990 cu activitate       desfășurarea                    
              într-unul dintre domeniile de       activităților                    
              activitate din Lista de coduri       aferente                    
              CAEN eligibile – Anexa nr. 2       codurilor                    
              la Schemă       CAEN                    
                      autorizate,                    
              care a fost înființată și a       eligibile                    
              desfășurat activitate cu                            
              conținut și caracter cultural                            
              într-unul din domeniile                            
              culturale înainte de                            
            01.01.2020                             
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    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                           ui                
                                           
                                

 Uniunea Proiect de Schemă    Susținerea    Persoane fizice înscrise la    •   Orice activitate cu caracter și conținut  Maxim  0%   Apel    http://www.cul 
                                           

 Europeană de minimis pentru    sectorului cultural    Organismele de gestiune    cultural în România în oricare din domeniile  200.000 euro      nelansat    tura.ro/structu 
 şi Guvernul artiști (persoane    afectat de    colectivă    culturale cuprinse în prezenta Schemă, pe              ra-scheme-  
 României fizice, prin OGC-uri)    răspândirea         o perioadă de cel puțin 12 luni de la              de-ajutor-   
         virusului SARS-         acordarea ajutorului              pentru- 
                                      

         CoV-2, în vederea                        sustinerea- 
         relansării activității                        sectorului-   
         culturale                        cultural- 
                                     

                                  actualizata 

   APEL NELANSAT                                      

                                 
                                           
             

• 
             

 Uniunea Proiect de Schemă    Susținerea    Organizație   Măsura A: Organizatori de festivaluri și   Maxim  0%   Apel    http://www.cul 
                                           

 Europeană de ajutor de stat    sectorului cultural    neguvernamentală cu scop/    evenimente culturale  1.800.000       nelansat    tura.ro/structu 
 şi Guvernul pentru organizatori,    afectat de    obiectiv/ activitate cu conținut   

• Măsura B: Librării 
  euro          ra-scheme-  

 României librării, edituri și    răspândirea    și caracter cultural într-unul                de-ajutor-   
   cinematografe    virusului SARS-    dintre domeniile culturale   

• Măsura C: Edituri 
             pentru- 

                                        

         CoV-2, în vederea                     sustinerea-                                 

         relansării activității    Societate constituită în baza   • Măsura D: Cinematografe              sectorului-   
         culturale    Legii nr. 31/1990 cu activitate                   cultural- 
                                   

              într-unul dintre domeniile de                   actualizata 
              activitate din Lista de coduri                            
   

APEL NELANSAT 
        CAEN eligibile – Anexa nr. 4                            

           la Schemă                            
                                         

              care a fost înființată și a                            
              desfășurat activitate cu                            
              conținut și caracter cultural                            
              într-unul din domeniile                            
              culturale înainte de                            
            01.01.2020                             

              Sunt eligibile și întreprinderile                            
              mari                            
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui                         
                                                   
                                          

 Uniunea Digitalizarea    Digitalizarea IMM    ADR-urile, în calitate de   ADR-urile vor acorda sprijin financiar   Variabil, în   În cazul  Apel    https://mfe.go 
 Europeană IMM-urilor    din alte sectoare    subadministratori ai schemei   nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor (din   funcție de   subadministr  nelansat    v.ro/poc-   
 și Guvernul       de activitate decât    de minimis   alte sectoare de activitate decât TIC) prin   regiune   atorului      lanseaza-in- 
 României       TIC;        încheierea de contracte de subvenție cu acestea.       schemei de      consultare-  
   

(PROGRAMUL 
        Beneficiarii finali ai ajutorului       Suma   minimis –      publica-   

      Creșterea    de minimis sunt IMM-urile din   Subadministratorul schemei de minimis va   maxima  0%       ghidul-aferent-  
   OPERAȚIONAL    competitivității    alte sectoare de activitate   selecta cel puțin 120 de aplicații de proiecte   finanțată          actiunii-2-2-2-    
   COMPETITIVITATE    IMM și    decât TIC   depuse de IMM-uri ce doresc finanțare pentru   pentru o   În cazul      digitalizarea- 
   2014-2020, AP 2,    dinamizarea        achiziționarea de echipamente si servicii IT&C,   aplicație de   beneficiarulu      imm-urilor/  

   OS 2.2, Acţiunea    sectorului TIC.        necesare digitalizării activității curente.   proiect   i final al                        
   2.2.2)                  selectată este   ajutorului de                        
                      de 100.000   minimis –                        
                      euro, suma   minim 10%                        
   APEL NELANSAT                 minima                            
                   

finanțată este 
                           

                                                 

                      de 30.000                            
                      euro                            
                                          
                                                   
                                   

 Uniunea Încetarea    Sprijinul financiar    Proprietarii sau operatorii   Apelul sprijină masuri pentru încetarea temporară   Variabilă  0%   Apel    https://www.a  
 Europeană temporară a    se acordă dacă    navelor sau ambarcațiunilor   activităților de pescuit, în perioada 1 februarie și          nelansat    mpeste.ro/pop  
 și Guvernul activităților de    toate activitățile    de pescuit și pescarii   31 decembrie 2020, ca urmare a epidemiei de              am-2014- 
                                    

 României pescuit    de pescuit    comerciali angajați, care au   COVID-19, inclusiv pentru navele care operează              2020/ghidul-  
         desfăsurate de    încetat temporar activitățile   în conformitate cu un acord de parteneriat în              solicitantului-  
   (PROGRAMUL    nava de pescuit    de pescuit între 1 februarie și   domeniul pescuitului durabil.              popam/ghidul- 
   OPERAȚIONAL    sau de pescarii în    31 decembrie 2020 ca                  solicitantului-   
   PENTRU PESCUIT    cauză au fost    urmare a epidemiei de Covid-   Valoarea reducerii temporare a vânzărilor se              masuri-noi-   
   ȘI AFACERI    suspendate  19    calculează prin scăderea valorii vânzărilor              consultare- 
       

efectiv ca urmare 
                        

   MARITIME 2014 –           realizate în perioada de referință în anul 2020 din              publica.html 
   2020, Măsura I.9)    a epidemiei de        media valorii veniturilor obținute în perioada de                                
         Covid-19        referință în anii 2017, 2018 și 2019.                                

   APEL NELANSAT                                              
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 Uniunea Sprijin privind    Încurajarea    Operatori economici care au   Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească   Variabilă  0%   Apel    https://www.a  
 Europeană prelucrarea    investiţiilor în    ca obiect de activitate   cumulativ următoarele condiții:          nelansat    mpeste.ro/pop  
 și Guvernul produselor    sectoarele    înregistrat în domeniul                  am-2014- 
                                     

 României pescărești    prelucrării și    prelucrării și conservării   1) Unitatea care a înregistrat reducerea              2020/ghidul-  
         comercializării    peștelui, crustaceelor și   temporară a vânzărilor de produse procesate din              solicitantului-  
              moluștelor și care au   producția proprie se află pe teritoriul României;              popam/ghidul- 
              înregistrat reducerea                  solicitantului-  
   (PROGRAMUL         temporară a vânzărilor de   2) reducerea temporară a vânzărilor de produse              masuri-noi-    
   OPERAȚIONAL         produse procesate proprii   procesate din producția proprie capturată la              consultare-   
   PENTRU PESCUIT         (realizate in cadrul unitatii de   Marea Neagră, este cauzată de epidemia de              publica.html  
   ȘI AFACERI         procesare a solicitantului) din   COVID-19;                          
   MARITIME 2014 –         capturile realizate la Marea                              
   2020, Măsura IV.4)         Neagră și comercializate prin   3) compensațiile solicitate se încadrează în                          
              centrele de primă vânzare   perioada de referință.                          
              

autorizate de ANPA din 
                           

                                           

              cauza epidemiei de COVID -                              
   APEL NELANSAT         19,, într-una sau in ambele                              
           

perioade de referinta 01 
                             

                                           

              februarie-31 august si 01                              
              septembrie -31 decembrie, in                              
              2020, raportată la media                              
              valorilor vânzărilor obținute în                              
              aceeași perioada din anii                              
            2017, 2018, 2019                               
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
    

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
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▪ 
                  

 Norvegia, RO-CULTURA    a) consolidarea    Instituție publică de cultură   inițiative de artă contemporană (artă   Între 50.000   - 0% dacă  Apel    https://www.ro  
 Islanda,       antreprenoriatului    (muzeu, teatru, operă,    plastică, artă dramatică, muzică, etc.);   euro și   solicitantul  nelansat   -        
 Liechtenste Consolidarea    cultural;    operetă, filarmonică,   ▪ producții artistice rezultate ca urmare a   200.000 euro   este      cultura.ro/stiri/  
 in și antreprenoriatului    b) dezvoltarea    bibliotecă, arhivă, centru    documentării istoriei culturale a minorităților       instituție      au-intrat-in-  
 Guvernul cultural și    publicului;    cultural etc.)    și grupurilor sociale, etnice și culturale,       publică de      vigoare-a-  
 României dezvoltarea    c) întărirea         altele decât minoritatea romă;       cultură sau      modificarile-si- 
   publicului    cooperării    Organizație   ▪ abordări inovative ale patrimoniului cultural       organizație      completarile-   
         culturale și a    neguvernamentală    ce vizează dezvoltarea publicului;       neguvernam      schemelor 
         schimbului cultural        ▪ schimb de experiență, know-how și bune       entală              
         între statele    Societate comercială și    practici în sectoarele culturale și creative cu                      
   (MECANISMUL    donatoare și    societate cooperativă    entități din statele donatoare;                      
   FINANCIAR AL    România.        ▪ inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/       - minim 10%              
   SPAŢIULUI              profesioniștilor din sectoarele culturale și       dacă              
   ECONOMIC              creative și/sau a lucrărilor acestora;       solicitantul              
   EUROPEAN 2014-             ▪ dezvoltarea potențialului de angajare în       este IMM              
   2021)               cadrul sectoarelor culturale și creative;       societate              
                  ▪ dezvoltarea sau actualizarea competențelor       comercială              
                   și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi       sau IMM              
                   în sectoarele culturale și creative, adaptate       societate              
                   unui mediu în continuă schimbare;       cooperativă              
   APEL NELANSAT             ▪ dezvoltarea profesională a membrilor                      
                   echipei de proiect prin activități de instruire                      
                   formală și non-formală, mentorat, job                      
                   shadowing, etc.;                      
                  ▪ dezvoltarea de noi produse și servicii                      
                   culturale și introducerea lor pe piață;                      
                  ▪ 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;                      
                  • abordări interdisciplinare.                      
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 Uniunea Proiect de    Reducerea    Angajatorii care activează în   Angajatorii care activează în sectorul agro-   Maxim 2.250  -   Apel    https://mfe.go 
                                             

 Europeană Ordonanță de    efectelor sociale    sectorul agro-alimentar, care   alimentar, care încadrează în muncă, cu normă   lei/ lună/      nelansat    v.ro/ordonanta 
 și Guvernul Urgență privind    negative    încadrează în muncă, cu   întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și   angajat          -de-urgenta-   
 României adoptarea unor    determinate de    normă întreagă, persoane cu   29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar,              privind-  
   măsuri de sprijin    răspândirea    vârsta cuprinsă între 16 și 29   pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând   Pentru posturi          adoptarea- 
                                   

   din fonduri externe    coronavirusului    de ani, înregistrați ca șomeri   cu data intrării în vigoare a actului normativ și a   ale căror          unor-masuri- 
                                   

   nerambursabile în    SARS-CoV-2    în evidența Agențiilor pentru   mecanismului de implementare, dar nu mai târziu   cerințe          de-sprijin-din-   
   sectorul agro-         Ocuparea Forței de Muncă   de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană   presupun          fonduri-  
   alimentar         Județene   angajată din această categorie, de o sumă   studii medii:          externe-  
                  reprezentând echivalentul a 75% din salariul   maxim 3.500          nerambursabil 
                  angajatului   lei lună/          e-in-sectorul-  
                      angajat          agro-  
                                    

                                 alimentar/ 
                      Pentru posturi                      
   APEL NELANSAT                 ale căror                      
                      cerințe                      
                      presupun                      
                      studii                      
                      superioare:                      
                      maxim 6.000                      
                      lei/ lună/                      
                      angajat                      
                                             
                                              
 
 

Sursa: www.adrcentru.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


