OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ACTIVE
- Societăți comerciale Decembrie 2021

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Investiții în
activități productive
– Măsura 3

Consolidarea
poziției pe piață a
IMM-urilor
afectate
de
pandemia COVID19.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE,
AP 4, PI 4d, OS 4.1,
Acțiunea 4.1.1)
(MONITORUL
OFICIAL AL
ROMÂNIEI,
PARTEA I, Nr.
1111/22.XI.2021)
NOU!

Solicitanți eligibili

Microîntreprinderi;
Întreprinderi mici;

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limită

Informații
suplimentare

• Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de
producție/servicii – maxim 50% din valoarea
proiectului;
• Dotarea cu active corporale, necorporale.

Între 50.000 1.000.000
euro.

5% în cazul
microîntrepri
nderilor;

Grantul va fi
limitat la
maximum 5 x
cifra de
afaceri a
solicitantului
din anul
2019.

10% în cazul
întreprinderio
r mici;

5 zile
calendaristic
e după
lansarea
apelului în
MySMIS

https://www.sc
ribd.com/docu
ment/5416325
50/MonitorulOficial-ParteaI-nr-1111

Întreprinderi mijlocii.
• Trebuie să activeze în următoarele sectoare:
Clasa C - Industria Prelucrătoare (fără
codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare
tutun și 254 fabricarea armamentului și
muniției);
Clasa F – Construcții;
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu
amănuntul; Repararea autovehiculelor și
motocicletelor;
Clasa H – Transport și depozitare;
Clasa I – Hoteluri și restaurante;
Clasa M – Activități profesionale, științifice și
tehnice;
Clasa N – Activități de servicii administrative
și de activități de servicii suport;
Clasa P– Învățământ;
Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
Clasa R – Activități de spectacole, culturale
și recreative;
Clasa S – Alte activități de servicii.

15% în cazul
întreprinderil
or mijlocii.

Se
preconizeaz
ă lansarea
în luna
ianuarie
2022.
SE
RENUNȚĂ
LA
PRINCIPIUL
PRIMUL
VENIT –
PRIMUL
SERVIT

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

WORTH II: Apel
dedicat sectoarelor
modă și textil,
îmbrăcăminte, artă.

Colaborările
transfrontaliere și
interdisciplinare
între designeri,
artizani, IMM-uri,
firme de
tehnologie și startup-uri din Uniunea
Europeană,
Marea Britanie
sau țările
COSME.

NOU!

Solicitanți eligibili

Persoane juridice care
formează un consorțiu,

Activități eligibile

Să dezvolte produse unice și de ultimă generație
în următoarele sectoare:

inclusiv:

•

modă și textil;

IMM-uri;

•

încălțăminte;

Profesioniști independenți;

•

blană și piele;

Organizații private non-profit;

•

mobilier/decor/arhitectură;

Organizații private cu scop
lucrativ;

•

accesorii și bijuterii.

Universități, organizații de
cercetare, laboratoare de
design etc.

Au oricare dintre următoarele activități
comerciale:
•

proiectare;

•

producție/meșteșug;

•

dezvoltare tehnologică.

Valoarea
grantului

Între 10.000 20.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

2 februarie
2022

https://worthpr
oject.eu/apply
-now-2021/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Acțiunile Marie
Skłodowska-Curie:
Cofinanțarea de
programe
regionale, naționale
și internaționale
(COFUND)

Dezvoltarea de
proiecte de
colaborare
durabile între
diferite organizații
din sectorul
academic și cel
neacademic (în
special IMM-uri),
cu sediul în
Europa și în afara
acesteia.

(ORIZONT
EUROPA)
NOU!

Solicitanți eligibili

Orice entitate juridică,
indiferent de locul său de
stabilire, inclusiv entitățile
juridice din țări terțe
neasociate sau organizații
internaționale (inclusiv
organizații internaționale
europene de cercetare).

Activități eligibile

Programele de doctorat
Vor fi sprijinite module de formare substanțiale,
inclusiv cele digitale, care abordează abilitățile și
competențele cheie transferabile comune tuturor
domeniilor și promovează cultura științei
deschise, inovației și antreprenoriatului. Acestea
vor
include,
formare
privind
utilizarea
instrumentelor de colaborare,
deschiderea
accesului la publicații și la datele de cercetare,
gestionarea datelor FAIR, implicarea publicului și
știința cetățenească. Pe lângă mobilitatea
internațională
obligatorie,
solicitanții
sunt
încurajați să includă elemente de mobilitate
intersectorială
și
interdisciplinaritate
în
programele lor. Trebuie să prevadă apel(uri), care
să permită cercetătorilor să-și propună propriul
proiect sau să aleagă dintre proiectele de
cercetare care le sunt propuse. Colaborarea cu
un set mai larg de parteneri, inclusiv din sectorul
non-academic, va fi luată în considerare în mod
pozitiv în timpul evaluării. Aceste organizații pot
oferi oportunități de găzduire sau detașare sau
module de formare în cercetare sau competențe
transferabile. O atenție deosebită este acordată
calității supravegherii și aranjamentelor de
mentorat, precum și orientării în carieră.
Programe postdoctorale
Burse individuale de formare în cercetare
avansată și dezvoltare a carierei pentru
cercetătorii postdoctorali.

Valoarea
grantului

Un beneficiar
poate primi o
contribuție
maximă de
10 milioane
de euro.

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

10 februarie
2022

https://bit.ly/31
i0LhN

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin pentru
investiții în acțiuni
preventive menite
să reducă
consecințele
dezastrelor
naturale,
evenimentelor
adverse și
catastrofale pentru beneficiarii
privați
(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ 20142020, Submăsura
5.1)

Obiectivul
programului

Creșterea
capacității
operaționale de
prevenire a
apariției
epizooțiilor și
combaterea
acestora.
Reducerea
efectelor
dezastrelor
naturale,
a evenimentelor
adverse și
a evenimentelor
catastrofale
asupra
potențialului de
producție agricolă.

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Investiții în instalații, echipamente pentru
asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară
(de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup
sanitar și dușuri, vestiare etc.) în cadrul fermelor.

Maximum
250.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%
(20%
din
totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru
fermierii
individuali)

Termen
limită

Informații
suplimentare

20
decembrie
2021,
ora
16:00

https://portal.a
fir.info/Upload
s/Sesiune%20
DEPUNERE%
20PROIECTE
/2021/Anunt_
CerereProiect
e_sM5.1_priv
ati_2021.pdf
https://afir.info
/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul

Termen
limită

Informații
suplimentare

27
decembrie
2021, ora
16:00

https://mfe.go
v.ro/poculanseazaapelulcompetitiveducatienonformala-insistemoutdoor/

ui
Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Educație
nonformală în
sistem outdoor
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.i, OS 6.3
& 6.6)

Reducerea
părăsirii timpurii a
școlii prin măsuri
integrate de
prevenire și de
asigurare a
oportunităților
egale pentru elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma și
elevii din mediul
rural / comunitățile
dezavantajate
socio-economic;
Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic din
învățământul
preuniversitar în
vederea
promovării unor
servicii

educaţionale de
calitate orientate
pe nevoile elevilor
și a unei școli
incluzive.

Inspectoratele Școlare
Județene
Instituţii de învăţământ
(ISCED 1-3) acreditate,
publice şi private, din reţeaua
şcolară naţională;
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
şcolară şi servicii alternative,
publici şi privaţi;
Instituţii de cult şi asociaţii
religioase;
ANP şi instituţii subordonate;
Instituţii/agenţii
guvernamentale cu atribuţii în
domeniul incluziunii sociale;
APL cu atribuții în domeniul
educaţiei de nivel
preuniversitar;

ONG.
Proiectele depuse în cadrul
acestor apeluri de proiecte se
vor realiza și implementa la
nivel local sau județean.

Între 101.000
350.000
nonformală sau în sistem outdoor, activități euro
activ-participative, interactive,
centrate pe
copii;
• Programe socio-educaționale de dezvoltare
cognitivă;
• Activități
educaționale
orientate
către
dezvoltarea/obținerea de competențe;
• Activități de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor
pe domenii de interese;

• Activități de bază pentru programe de educație

0%

și activități
activ-participative
educator/profesor - elev, pentru îmbunătățirea
utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale,
conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi
de raţionare;
• Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi
practice de bază necesare pentru utilizarea
informatiilor relevante în scopul executării
sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină;

https://mfe.go
v.ro/pocu-afostactualizatghiduluiaferentapeluluieducatienonformala-insistem-

• Activități practice de observare/descoperire a

outdoor/

• Programe

cunoștintelor abia dobândite în
educația
formală;
• Activități
pentru
interdisciplinare
prevenirea/tratarea analfabetismului;
• Activități pregătitoare/educative/de orientare,
pentru copiii care urmează să intre într-un alt
ciclu școlar;
• Programe sau activități de prevenire a părăsirii
timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer
liber și alte activități care dezvoltă talentele
copiilor, spiritul de echipă, creativitatea,
abilitățile de leadership;
• Programe sau activități de educație pentru
sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;

• Programe sau activități care vizează

desegregarea școlară, creșterea stimei
de sine, educație interculturală.

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Viitor pentru tinerii
NEETs I

(PROGRAMUL

Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta
între 16 - 29 ani,
înregistrați la

OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 1, PI 8.ii, OS
1.1&OS 1.2)

Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile.
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.

Solicitanți eligibili

Furnizori autorizați de
formare profesională a
adulților;
Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării;
Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
ONG-uri;

Activități eligibile

• Campanie de informare și promovare;
• Furnizarea de programe de formare
profesională;
• Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale;
• Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării fortei de munca;
• Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a
ocupării pe cont-propriu;
Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă
pentru înființarea de afaceri;
Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru
înființarea de noi afaceri;

Organizații de tineret, legal
constituite;
Camere de Comerț și
Industrie;
SPO; Ministerul Tineretului și
Sportului si instituțiile
subordonate/in coordonare;
Angajatori.
Solicitanții pot depune
proiecte individual sau în
parteneriat, entități din lista
de mai sus.

Activități de acompaniament.

Valoarea
grantului

Minimum
100.000 euro;
Valoarea
totală eligibilă
maximă
a
proiectului
1.000.000
euro.

Contribuția
beneficiarul
ui
Neprecizat

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, ora
16:00

https://mfe.go
v.ro/pocupublicaghidul-viitorpentru-tineriineets-i/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontală şI
verticală între
actorii din lanţul de
aprovizionare în
sectoarele agricol
şI pomicol

Promovarea
între
cooperării
actorii locali, în
scopul
comercializării
produselor
agoalimentare
prin
intermediul
lanțurilor scurte de
aprovizionare.

Parteneriatele constituite în
baza unui acord de
cooperare din cel puţin un
partener din categoriile de
mai jos și cel puțin un fermier,
un grup sau o organizatie de
producători/ cooperative care
își desfășoară activitatea în
sectorul agricol/pomicol, în
funcție de submăsură:

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 16.4 și
16.4a)

Fermieri (persoane fizice
și/sau entități cu formă de
organizare juridică);
Microîntreprinderi și
întreprinderi mici;
Organizații
neguvernamentale;
Autorități publice;
Unități școlare (inclusiv
universitățile de profil),
unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație
publică.

Activități eligibile

•

Sunt sprijinite și produse pomicole dacă
numărul de parteneri din sectorul pomicol
este mai mic decât cel din restul sectorului
agro-alimentar.
Similar, în cadrul 16.4a sunt sprijinite și
produse, altele decât cele pomicole.

•

În sectorul piscicol - activități precum:
promovarea on-line, crearea conceptului de
marketing, brand ș.a.m.d, nu sunt eligibile
activitățile de producție și procesare a
peștelui și a produselor pescărești.

•

În cadrul unui proiect de cooperare, pe lângă
produsele din sectorul piscicol, obligatoriu
vor fi promovate și produse agricole.

Valoarea
grantului

Maximum
250.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, ora
16:00

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_16_4_si_16_
4a_sprijin_pe
ntru_cooperar
e_agricola_si_
pomicola

Finanțator

FNGCIMM

Program de
finanțare

Programul IMM
INVEST ROMANIA

Obiectivul
programului

Acordarea de
facilităţi de
garantare de către
stat în mod
transparent şi
nediscriminatoriu
pentru creditele
acordate
întreprinderilor
mici şi mijlocii şi
întreprinderilor
mici cu
capitalizare de
piaţă medie,
denumite în
continuare
beneficiari, de
către instituţiile de
credit.

Solicitanți eligibili

Microîntreprinderile,
întreprinderile mici sau
mijlocii

Activități eligibile

Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre
următoarele categorii de credite:
• unul sau mai multe credite pentru realizarea
de investiţii şi/sau unul
sau mai multe
credite/linii de credit
pentru capital de lucru,
garantate de către stat,
prin Ministerul
Finanţelor Publice, maximum 80% din
valoarea
dobânzile,
finanţării,
exclusiv
comisioanele şi spezele bancare aferente
creditului garantat. Valoarea maximă cumulată
a finanţărilor garantate de
stat este de
lei.
10.000.000
Valoarea
maximăa
creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea
capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar
pentru creditele
de
investiţii este de
10.000.000 lei;
• unul sau mai multe credite/linii de credit pentru
finanţarea capitalului de lucru, exclusiv
dobânzile, comisioanele şi spezele bancare
aferente creditului garantat de stat de
maximum 90% acordat unei microîntreprinderi
sau întreprindere mică, în valoare maximă de
500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv
maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile
mici.

Valoarea
grantului

1.800.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

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

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

FNGCIMM

Subprogramul
AGRO IMM INVEST

Acordarea de
facilităţi de
garantare de către
stat pentru
creditele acordate
întreprinderilor
mici şi mijlocii şi
întreprinderilor
mici cu
capitalizare de
piaţă medie, din
domeniul
agriculturii,
pescuitului,
acvaculturii şi
sectorului
alimentar, de
către instituţiile de
credit.

Solicitanți eligibili

Microîntreprinderile,
întreprinderile mici sau
mijlocii

Activități eligibile

•
Finanţare pentru nevoile curente de
lucru sau pentru realizarea de investiţii.
Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii,
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă
medie, precum şi fermierilor din domeniul
agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului
o
componentă
alimentar
include
şi
nerambursabilă de maximum 10% din
valoarea finanţării garantate, cu condiţia
încadrării în plafonul specificat de Program.

Valoarea
grantului

Maximum
270.000 euro
pentru
întreprinderile
cu activitate
în
sectorul
pescuitului şi
acvaculturii,
Maximum
225.000 euro
pentru
întreprinderile
cu activitate
în domeniul
producţiei
primare
de
produse
agricole;
Maximum
1.800.000
euro pentru
întreprinderile
cu activitate
în
sectorul
alimentar.

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

https://www.fn
gcimm.ro/com
unicate-depresa/startpentruprogrameleimm-investimm-factor-sisubprogramulagroimminvest

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
investiţii în
procesarea/marketi
ngul produselor
agricole

Îmbunătățirea
competitivității
producătorilor
primari printr-o
mai bună
integrare a
acestora în lanţul
agroalimentar prin
intermediul
schemelor de
calitate, creșterea
valorii adăugate a

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2)

produselor
agricole,
promovarea pe
piețele locale, a
circuitelor scurte
de aprovizionare,
grupurilor de
producători și a
organizațiilor
interprofesionale.
Facilitarea
diversificării,
a
înfiinţării
şi
a
dezvoltării
de
mici
întreprinderi
şi a creării
de
locuri de muncă.

Solicitanți eligibili

Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii,
întreprinderi mari),
cooperativele, grupurile și
organizațiile de producători
care realizează investiţii
corporale şi necorporale
pentru procesarea şi
marketingul produselor
agricole cuprinse în Anexa I
la Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii
Europene (TFUE), cu
excepția produselor
pescărești

Activități eligibile

• înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea

unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor
de colectare, depozitare,
condiționare, comercializare pentru plantele
proteaginoase;

• extinderea și/sau modernizarea unităţilor de

procesare, inclusiv a componentelor de
colectare, depozitare, condiționare,
comercializare pentru alte tipuri de materii prime;

• introducerea de noi tehnologii pentru
dezvoltarea de noi produse și procese;

• aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv
scăderea consumului de energie și a emisiilor
GES;

• promovarea investiţiilor pentru producerea şi
utilizarea energiei din surse regenerabile

• creşterea numărului de locuri de muncă.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limită

Informații
suplimentare

50%
din
totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru IMMuri și forme
asociative și
60% pentru
alte
întreprinderi

7 ianuarie
2022, ora
16:00

https://afir.info
/

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Sprijin pentru
măsurile de
informare privind
politica de
coeziune a UE

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Încurajarea
participării civice
în ceea ce
privește
chestiunile legate
de politica de
coeziune și
promovarea
participării
cetățenilor la
procesul de

Organizațiile de presă/agenții
de presă (televiziune, radio,
presă scrisă, presă online,
noi mijloace de comunicare, o
combinație de diferite tipuri
de mijloace de comunicare);

stabilire a
priorităților pentru
viitorul acestei
politici.

Activități eligibile

local, regional, multiregional și național sau
la nivelul mai multor state membre.

• Una sau mai multe activități și instrumente
cu caracter inovator pentru a îndeplini
obiectivele, a acoperi temele și a se adresa
publicului țintă.

ONG-uri;
universități și
învățământ;

• Măsuri puse în aplicare în cadrul UE la nivel

instituții

de

centre de cercetare și grupuri
de reflecție;
asociații de interes european;
entități private;
autorități publice (naționale,
regionale și locale).

• Nu sunt eligibile măsurile impuse de lege
sau în cadrul unor contracte specifice de
servicii publice (în cazul entităților publice).

Valoarea
grantului

Maximum
300.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Minimum
20%

Termen
limită

Informații
suplimentare

11 ianuarie
2022

https://eurlex.europa.eu/
legalcontent/RO/T
XT/PDF/?uri=
CELEX:C202
0/362/04&fro
m=RO

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană

LIFE-2021-CETGOV: Dialog
multidirecționat
privind energia și
clima pentru a
asigura guvernanța
energetică

Vizează
colaborarea și
crearea unor
sinergii între
autorități de la
diferite nivele de
guvernanță (cum
ar fi local,
regional, național)
și părțile
interesate (de
exemplu,
societatea civilă,

- - persoane juridice
(organisme publice sau
private) stabilite în una
dintre statele membre ale
UE;
- coordonatorul trebuie să fie
stabilit într-o țară eligibilă;

mediul academic,
industria și
afacerile, ONGurile) pentru a
realiza tranziția
privind energia și
clima verde.

Propunerile trebuie depuse
de cel puțin 3 solicitanți
(beneficiari; nu entități
afiliate) din 3 țări eligibile
diferite.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

• Dezvoltarea unor structuri permanente de 5.500.000
guvernanță/platforme de dialog și crearea/ euro
consolidarea sinergiilor dintre administrație
(de la nivel local, regional, național) și părțile
interesate (de ex.,
societatea civilă, mediul
academic, industrie și afaceri, ONG-uri) și
dezvoltarea
unor
instrumente
ce
contribuie la atingerea obiectivelor privind
energia și clima.
• Furnizarea de modele de guvernanță sau
de procese pentru mecanisme de raportare
robuste și consistente, integrând autoritățile
publice și

administrația pe

verticală

și

scheme
inovatoare
de
orizontală;
monitorizare și verificare, folosind diferite
abordări și aplicând astfel de modele pentru
actualizarea Planuri naționale privind climă
și energie, luând în considerare principiul
eficienței energetice.
• Facilitarea de legături către alte inițiative
și forumuri
de
dialog ce
vizează
îmbunătățirea și implementarea
politicilor
conexe din domeniul energiei durabile (de
exemplu, strategii de renovare pe termen
lung, planuri de redresare și reziliență)
și/sau inițiative (de ex., mese rotunde
existente
durabilă,
privind
energia
evenimente organizate în cadrul forumurilor
de investiții în energie durabilă).

Contribuția
beneficiarul
ui
5%

Termen
limită

Informații
suplimentare

12 ianuarie
2022

https://bit.ly/39
rmZOu

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

LIFE-2021-CETVALUECHAIN Promovarea
utilizării energiei
durabile de-a
lungul întregului
lanț valoric în
industrie și servicii

Mobilizarea
companiilor în
adoptarea unei
abordări holistică
în ceea ce
privește
dezvoltarea
durabilă și
reziliența și
creșterea
conștientizării
acestora cu privire
la riscurile
asociate

Pentru a fi eligibili, solicitanții
(beneficiarii și entitățile
afiliate) trebuie:

intensității
energetice ridicate
în lanțul valoric
(de exemplu,
expunerea la
prețurile energiei,
imagine, litigii etc.)

Activități eligibile

Valoarea
grantului

- să fie persoane juridice
(organisme publice sau
private);
- să fie stabilit în una dintre
țările eligibile, adică:
Statele membre ale UE;
- coordonatorul trebuie să fie
stabilit într-o țară eligibilă;
Propunerile trebuie depuse
de cel puțin 3 solicitanți
(beneficiari; nu entități
afiliate) din 3 țări eligibile
diferite.

• Dezvoltarea și implementarea de modele de
afaceri viabile din punct de vedere economic
la nivelul lanțului valoric, gata de lansare pe
piață.
• Utilizarea energiei
în lanțulvaloric puse
dispoziția actorilor relevanți de pe piață.

la

• Dezvoltarea unor
sisteme inovatoare de
comparare și monitorizare pentru utilizarea
întregii energii la nivelul lanțului valoric.
• Îmbunătățirea standardelor, a guvernanței și
a cadrelor de reglementare pentru a sprijini
integrarea eficienței energetice și a energiei
regenerabile la nivelul lanțului valoric.
• Soluții pentru lanțul valoric,
implementând
măsuri de eficiență energetică și integrând
energia regenerabilă.
• Economii de energie primară/Generare de
energie regenerabilă (în GWh/an)/Investiții
în energie durabilă (cumulat, în milioane de
euro).

4.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
5%

Termen
limită

Informații
suplimentare

12 ianuarie
2022

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topicdetails/life2021-cetvaluechain

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană

LIFE-2021-CETBUILDSKILS –
Repornirea
platformelor
naționale de
calificare și a foilor
de parcurs
naționale.

Repornirea
platformelor
naționale de
calificare, a
analizelor de
status quo și a
foilor de parcurs
naționale
dezvoltate în
prima fază a
BUILD UP Skills
(2011-2012,
„Pilonul I”), pentru
a asigura alinierea
la obiectivele
energetice UE
2030.

- persoane juridice
(organisme publice sau
private), stabilite în una
dintre țările eligibile, adică:
Statele membre ale UE;
- coordonatorul trebuie să fie
stabilit într-o țară eligibilă;
Propunerile trebuie depuse
de cel puțin 3 solicitanți
(beneficiari; nu entități
afiliate) din 3 țări eligibile
diferite.

Activități eligibile

• Actualizarea platformei naționale care
implică părțile interesate naționale.
• Revizuirea calitatății analizei naționale
actualizate a status-quo-ului, identificând
nevoile, lacunele, barierele și oportunitățile
actuale și viitoare.
• Revizuirea calitatății măsurilor prezentate în
Foaia de parcurs națională actualizată care
reflectă noile nevoi și realități ale sectorului
național de construcții până în 2030.
• Economii de energie primară/Generare de
energie regenerabilă (în GWh/an)/Investiții
în energie durabilă (cumulat, în milioane de
euro).

Valoarea
grantului

6.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
5%

Termen
limită

Informații
suplimentare

12 ianuarie
2022

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topicdetails/life2021-cetbuildskills

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană

LIFE-2021-CETSMARTSERV Realizarea de
modele de afaceri
inovatoare și
scheme
contractuale pentru
servicii energetice
inteligente

Susținerea de
acțiuni care
dezvoltă și
implementează
noi modele și
concepte de
afaceri care
valorifică pe
deplin serviciile
energetice
integrate.
Serviciile integrate
combină diferite
servicii
energetice, cum
ar fi eficiența
energetică,
generarea
distribuită și
flexibilitatea și/sau
care integrează
serviciile
energetice cu
beneficii
neenergetice.

- -persoane juridice
(organisme publice sau
private) stabilite în una
dintre țările eligibile, adică:
Statele membre ale UE;
- coordonatorul trebuie să fie
stabilit într-o țară eligibilă;
Propunerile trebuie depuse
de cel puțin 3 solicitanți
(beneficiari; nu entități
afiliate) din 3 țări eligibile
diferite.

Activități eligibile

•

Reducerea de energie pentru utilizatorii
finali și a investițiilor în energie durabilă.

•

Utilizarea serviciilor care facilitează
integrarea sectoarelor și a transportatorilor
de energie.
Adoptarea schemelor contractuale care
asigură certitudinea juridică și de
reglementare, atribuirea unor cote
echitabile de valoare între părți și un cost
minim de tranzacționare.

•

•

Adoptarea metodologiilor îmbunătățite
pentru măsurarea și monetizarea
beneficiilor primare, cum ar fi reducerea
consumului de energie și flexibilitatea.

•

Adoptarea metodologiilor de măsurare și
valorificare a co-beneficiilor obținute de
servicii.

•

Utilizarea serviciilor energetice noi și
inteligente care sunt eligibile în
conformitate cu EED/articolul 7.

•

Economii de energie primară/Generare de
energie regenerabilă (în GWh/an)/Investiții
în energie durabilă (cumulat, în milioane
de euro).

Valoarea
grantului

4.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
5%

Termen
limită

Informații
suplimentare

12 ianuarie
2022

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topicdetails/life2021-cetsmartserv

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

LIFE-2021-CETHOMERENO Servicii integrate
de renovare a
locuințelor

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Crearea sau
reproducerea
„serviciilor
integrate de
renovare a
locuințelor” locale

Pentru a fi eligibili, solicitanții
(beneficiarii și entitățile
afiliate) trebuie:

sau regionale
inovatoare.

- să fie persoane juridice
(organisme publice sau
private);
- să fie stabilit în una dintre
țările eligibile, adică:
Statele membre ale UE;
- coordonatorul trebuie să fie
stabilit într-o țară eligibilă;

Propunerile trebuie depuse
de cel puțin 3 solicitanți
(beneficiari; nu entități
afiliate) din 3 țări eligibile
diferite.

Activități eligibile

• Servicii integrate de renovare a locuințelor
implementate, operaționale și testate la
sfârșitul acțiunii, deși extinderea se poate
face și după finalizarea proiectului.
• Implementarea unor modele de afaceri
viabile din punct de vedere economic, care
să funcționeze în cele din urmă fără a fi
nevoie de subvenții publice pentru
acoperirea costurilor de funcționare.
• Parteneriate puternice și de încredere cu
actori locali (IMM-uri, arhitecți, ingineri,
instituții financiare, agenții energetice, ONGuri).
• Investiții în energie durabilă declanșate de
proiect (cumulativ, în milioane de euro, în
timpul acțiunii (faza pilot) și în primii 5 ani de
funcționare a serviciilor).
• Economii de energie primară/Generare de
energie regenerabilă (în GWh/an)/Investiții
în energie durabilă (cumulat, în milioane de
euro).

Valoarea
grantului

6.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
5%

Termen
limită

Informații
suplimentare

12 ianuarie
2022

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topicdetails/life2021-cethomereno

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Investiții în
procesarea/marketi
ngul produselor din
sectorul pomicol

Realizarea de
investiții corporale
și necorporale
pentru procesarea
fructelor și
marketingul
produselor din
fructe.

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2a)

Solicitanți eligibili

Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii,
precum și întreprinderi mari)

Activități eligibile

•

modernizarea și crearea de unități de
procesare și comercializare;

•

introducerea de noi tehnologii pentru
dezvoltarea de noi produse și procese
tehnologice;

•

creșterea valorii adăugate a produselor din
sectorul pomicol;

•

îmbunătățirea controlului intern al calității;

•

creșterea numărului de locuri de muncă;

•

aplicarea măsurilor de protecția mediului,
inclusiv scăderea consumului de energie şi a
emisiilor de GES.

Cooperativele, grupurile si
organizațiile de producători

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limită

Informații
suplimentare

800.000 euro,
în situația
întreprinderi
micro şi mici,
pentru
proiectele
care nu
presupun
investiții care
conduc la un
lanț alimentar
integrat,

50%
din
totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru IMMuri și 60%
pentru
întreprinderi
mari.

14 ianuarie
2022,
ora
16:00

https://www.af
ir.info/

1.100.000
euro pentru
întreprinderi
mijlocii,
1.500.000
euro pentru
întreprinderi
mari.

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Proiecte pentru
clustere de inovare
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 – 2020, AP 1,
PI 1a, OS 1.1,
Acțiunea 1.1.1.)

Obiectivul
programului

Creșterea
capacității
științifice în
domeniile de
specializare
inteligentă și
sănătate

Solicitanți eligibili

Entitățile juridice care
administrează structuri de tip
cluster inovativ (organizația
clusterului).
Organizația clusterului va
conține cel puțin 10 părți
independente organizate ca
societăți comerciale, care se
încadrează în categoria IMMurilor conform Legii 346/2004,
și cel puțin o parte
independentă de tip
organizație de cercetare
(universitate sau institut CD).

Activități eligibile

Proiectele se concentrează pe următoarele
domenii:
Bioeconomia
• Tehnologia informației și a comunicațiilor,
spațiu și securitate
• Energie, mediu și schimbări climatice
• Eco-nano-tehnologii și materiale
avansate
Sănătate
• Investiții pentru dezvoltarea de noi
facilități CD
• Activități de inovare în clustere
• Achiziția de servicii de consultanță
• Activități de exploatare

Valoarea
grantului

Între 500.000
- 7.500.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabil

Termen
limită

Informații
suplimentare

15 ianuarie
2022

https://mfe.go
v.ro/ordinulnr-919-02-092021-pentruaprobareaghiduisolicitantuluiaferentactiunii-1-1-1mariinfrastructuride-cd-tip-deproiectproiectepentruclustere-deinovare-axaprioritara-icer/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Investiții în
exploatații agricole

Îmbunătățirea
performanței
economice a
tuturor fermelor și
facilitarea
restructurării și
modernizării
fermelor, în
special în vederea
creșterii
participării și
orientării către
piață, cât și a
diversificării
agricole.

Persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale sau
juridice (de drept public sau
privat) sau un grup de
persoane fizice sau juridice,
indiferent de statutul juridic
pe care un astfel de grup şi
membrii săi îl dețin în temeiul
legislației naționale, a cărui
exploatație se situează pe
teritoriul României şi care
desfășoară o activitate
agricolă.

• Construcţia, extinderea, modernizarea și
dotarea construcțiilor destinate condiționării și
procesării din cadrul fermei, destinate activității
productive, amenajarea și dotarea spațiilor de
desfacere
și
comercializare,
inclusiv
distribuitoare automate pentru comercializare
produse agricole conditionate și/sau ambalate
și/sauprocesate,princarevorfi
comercializate exclusiv propriile produse
agricole/sau ale membrilor cooperatori în cazul
solicitanților cooperative agricole/grupuri de
producători și cheltuieli de marketing;

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.1)

Reducerea
emisiilor de gaze
cu efect de seră și
de amoniac din
agricultură.

• Achiziționarea,
inclusiv prin
leasing, de
mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specializate,
precum și magazine la poarta fermeisau
rulote alimentare în scopul comercializării
produselor agricole;
• Construcţia, extinderea, modernizarea și
construcțiilor destinate fermelor
dotarea
zootehnice și a celor legumicole și de cartofi,
inclusiv construcția, modernizarea și achiziția
de echipamente
pentru managementul
gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
• Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces
în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi
racordărilor ca și componentă secundară,
inclusiv, realizarea de perdele naturale de
protecție.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarul
ui
Minimum
10%

Termen
limită

Informații
suplimentare

25 ianuarie
ora
2022,
16:00

https://www.af
ir.info/

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

HUBCAP EXPERIMENT
HUB-uri de inovare
digitală și platformă
colaborativă pentru
sisteme cyberfizice – Apel 2
(ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

HUBCAP caută în
prezent consorții
cu două IMM-uri
care doresc să
adopte și să
experimenteze cu
instrumente MBD
pentru CPS, cu
scopul de a crește
mobilizarea și
adoptarea
tehnologiilor MBD
și CPS prin
furnizarea de
finanțare și servicii
pentru
implementarea
produselor/servicii
lor MBD CPS.

Solicitanți eligibili

Consorțiu format din două
IMM-uri, un IMM
utilizator/adoptator și unul
furnizor, pentru a
experimenta.

Activități eligibile

•

Experimente care vizează adoptarea
designului bazat pe modele pentru
sistemele cibernetice care utilizează active
și servicii de pe platformă, în special de la
IMM-uri cu experiență digitală mai puțină.

•

Proiecte cu o durată de 4-6 luni.

•

Conectare cu utilizatori și furnizori din
diverse industrii
Accesarea soluțiilor și serviciilor MBD, CPS
furnizate de entități specializate

•

•

Șansa de a ajunge la potențialii clienți noi

•

Accesul la un ecosistem durabil al părților
interesate active în mai multe domenii CPS

•

Acces la servicii de asistență și expertiză
din partea DIH-urilor

Valoarea
grantului

Între 30.000 75.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui

-

Termen
limită

Informații
suplimentare

2 februarie
2022

https://www.h
ubcap.eu/calls
/experiment

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Împăduriri și
crearea de
suprafețe
împădurite
(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ 20142020, Măsura 8,
Submăsura 8.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

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

Beneficiarii schemei pot fi
deţinătorii publici şi privaţi de
teren agricol şi formele
asociative
ale
acestora.
Deţinătorii
de
terenuri
agricole
şi
neagricole
proprietate a statului şi/sau
deţinătorii de terenuri agricole
şi/sau neagricole proprietate
administrativ
aunităţilor
teritoriale (UAT) sau asociaţii
ale acestora, beneficiază
numai de sprijinul acordat în
baza Primei 1.

Activități eligibile

Se acordă sprijin financiar pentru înfiinţarea de
plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri
de pădure și perdele forestiere de protecţie.
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este
reprezentat de costuri standard pe hectar pentru
împădurirea de terenuri agricole şi neagricole,
sub forma a două prime, după cum urmează:
• Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere
(Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de
elaborare a proiectului tehnic de împădurire acordată pentru toţi beneficiarii schemei;
Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12
ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi
îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru
compensarea pierderilor de venit agricol ca
urmare a împăduririi – acordată în funcţie de
categoria de beneficiar și tipul de teren.

Valoarea
grantului

Maximum
7.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

28 februarie
2022

http://www.api
a.org.ro/files/p
ages_files/GS
_Masura_8_S
esiunea_6.pdf

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Monitorizarea
consumului de
energie la
consumatorii
industriali
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE 2014 - 2020,
OS 6.2/REACT-EU)

Obiectivul
programului

Reducerea
consumului de
energie a
consumatorilor
industriali,
promovează
acţiuni pentru
implementarea
sistemelor de
monitorizare a
consumurilor de
energie la
consumatorii
industriali.

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

Achiziţionarea şi implementarea sistemului de
monitorizare a consumului de energie la nivelul
platformei industriale, 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.

Valoarea
grantului

Maximum
200.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

28 februarie
ora
2022,
17.00

https://mfe.go
v.ro/poimghidulsolicitantuluiprivindmonitorizareaconsumuluide-energie-laconsumatoriiindustrialipentruobiectivulspecific-6-2react-eu-dincadrul-poim/

Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Fondul pentru
Inovare - Proiecte
la scară largă,
apelul II

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
cu efect de seră;
Sprijin financiar
adaptat nevoilor
pieței și profilurilor
de risc ale
proiectelor
eligibile, atrăgând
în același timp
resurse publice și
private
suplimentare.

Solicitanți eligibili

Entități private
Entități publice
Organizații internaționale

Activități eligibile

• Inovarea în tehnologii și procese cu emisii
scăzute de carbon în sectoarele enumerate în
anexa I la Directiva EU ETS, inclusiv captarea și
siguranță
utilizarea carbonului în condiții de
pentru mediu (CCU) care contribuie în mod
substanțial la atenuarea schimbărilor climatice,
precum și produse care le înlocuiesc pe cele cu
consum intensiv de carbon produse în
sectoarele enumerate în anexa I la Directiva EU
ETS.
• Stimularea construcției și exploatării proiectelor
care vizează captarea și stocarea geologică a
CO2 (CCS) în condiții de siguranță pentru
mediu;
• Stimularea construcției și exploatării tehnologiilor
inovatoare de energie regenerabilă și de stocare
a energiei.

Valoarea
grantului

Numai
proiectele cu
un total al
cheltuielilor
de capital de
peste
7.500.000
EUR sunt
eligibile în
cadrul acestui
apel.

Contribuția
beneficiarul
ui
Neprecizată

Termen
limită

Informații
suplimentare

3 martie
2022, ora
17:00 CET

https://bit.ly/3v
S6ghO

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

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

Etapa a III-a a
mecanismului
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunității

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 5, OS 5.1)

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Autorități publice locale
și Activitățile finanțate prin POCU sunt:
unități
cu
personalitate
juridică aflate în coordonarea
•
Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
sau subordonate acestora;
piața muncii
Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării forței de muncă;

•

Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu

Furnizori
autorizați
formare profesională;

•

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

de

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

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

Furnizori de servicii sociale
acreditați în condițiile legii;

•

Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă

Asociații și fundații;

•

Asistență juridică pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de stare
civilă

•

Combaterea discriminării și a segregării

Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Întreprinderi
inserție;

sociale

de

Angajatori;
Camere
Industrie.

de

Comerţ

şi

Unităţi şcolare și Inspectorate
Școlare Județene

Valoarea
grantului

Valorile
proiectelor
vor fi stabilite
de GAL-uri
prin Ghidurile
proprii
aferente
SDL-urilor
aprobate

Suma minimă
- 101.000
euro/fișă de
proiect,
echivalentul
minim a
477.437,10
RON.

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

29
aprilie
2022,
ora
16:00

http://mfe.gov.
ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/
https://mfe.go
v.ro/pocucorrigendumla-ghidulpentrudepunerea-insistemulmysmis-acererilor-definantareaferentefiselor-deproiectselectate-degal-in-cadrulsdl-etapa-a-iiia-amecanismuluidlrc/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Protejarea sănătății
populației în
contextul crizei
sanitare cauzate de
COVID-19,
creșterea eficienței
energetice și

Sprijinirea
ameliorării
efectelor
provocate de criză
în contextul
pandemiei de
COVID – 19 și a

Beneficiarii eligibili sunt cei
specificați în cadrul AP 6 –
OS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, AP 7 și
AP 9 – OS 9.1.

Transferarea proiectelor eligibile deja depuse în
cadrul apelurilor care au fost deschise pe AP 9 –
OS 9.1 și AP 6 – OS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, precum și
proiectelor ce urmează a fi depuse până la
închiderea apelurilor încă deschise în cadrul AP 7
și AP 9.

regenerabile de
energie

sale sociale

utilizarea surselor

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 10, OS
10.1 & OS 10.2, &
REACT-EU)

conseciențelor

Creșterea
eficienței
energetice și
utilizarea surselor
regenerabile de
energie în
vederea pregătirii
unei redresări
verzi, digitale și
reziliente a
economiei.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limită

-

Informații
suplimentare

https://mfe.go
v.ro/ordinulmipe-nr-105820-09-2021pentruaprobareaghiduluiprivindfinantareaproiectelordepuse-peaxeleprioritare-6-79-transferatein-cadrul-axeiprioritare-10protejareasanatatiipopulatiei/

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

Activități eligibile

Întreprinderile româneşti sau
străine înregistrate şi
funcţionând în conformitate
cu prevederile legislaţiei
aplicabile în România sau în
ţara de origine, după caz,
care:

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.

- 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.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile
poate crește cu 10% dacă producția promovează
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

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Schema de ajutor
de stat pentru
sprijinirea
investiţiilor care
promovează
dezvoltarea
regională prin
crearea de locuri de
muncă

Dezvoltarea
regională prin
realizarea de
investiții care
determină crearea
a minim 100 de
locuri de muncă și
încurajarea
participării active
a întreprinderilor
la reducerea
decalajelor
economice dintre
regiuni şi
redresarea
economiei
româneşti.

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

Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2
ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de
muncă.

Maxim
echivalentul
în lei a 37,5
milioane euro
- pentru
Regiunile
Nord-Vest,
Centru, NordEst, Sud-Est,
SudMuntenia,
Sud-Vest
Oltenia

Instituită prin
Hotărârea
Guvernului nr.
332/2014, cu
modificările și
completările
ulterioare

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se
acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
• locurile de muncă sunt create direct de un
proiect de investiţii;
• locurile de muncă sunt create după depunerea
cererii de acord pentru finanțare și după
demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3
ani de la data finalizării acesteia;
• fiecare loc de muncă creat ca urmare a
investiției se menține pentru o perioadă
minimă de 5 ani de la data la care acesta a
fost ocupat prima dată.
Criterii de eligibilitate:
• investiţii iniţiale;
• crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
• 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.

Maxim
echivalentul
în lei a 26,25
milioane euro
– pentru
Regiunile
Vest şi Ilfov
Maxim
echivalentul
în lei
a 7,5
milioane euro
– pentru
Regiunea
Bucureşti

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2023

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/229735

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Schema de Ajutor
de Stat
reglementată prin
HG 807/2014

Obiectivul
programului

Stimularea
investițiilor cu
impact major în
economie.

Solicitanți eligibili

Sunt
eligibile
inclusiv
companii care au înregistrat
pierdere pe 2019/2020.
Acest tip de finanțare este
potrivit atât pentru firme noi,
start-up-uri cu un capital de
minim 100.000 lei, cât și
pentru companii mari, cu
peste 249 angajați, din
domenii precum producție,
servicii de depozitare, hoteluri
etc.

Activități eligibile

Construirea
de
hale,
medicale/extindere
și/sau
echipamente, software.

hoteluri,
achiziția

Valoarea
grantului

clinici Minimum
de 1.000.000
euro

Nu este eligibilă renovarea de clădiri existente; nu
trebuie să se facă dovada cofinanțării
și a
terenului liber de sarcini la depunerea proiectului.

Contribuția
beneficiarul
ui
50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Sesiunea de
depunere a
cererilor de
finanțare
este
deschisă
continuu, iar
solicitările se
analizează
în ordinea
înregistrării,
în limita
creditelor de
angajament
și bugetare
aprobate.

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/161742

Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Premierea
participării la
Orizont 2020

Obiectivul
programului

Creșterea
vizibilității
României la nivel
internațional în
domeniul
cercetării și
inovării;
Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării în
cercetarea
Europeană de
excelență;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți români
la Orizont 2020,
precum și a rolului
jucat de către
aceștia în
viitoarele proiecte
Orizont 2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor
românești în
proiecte cu
finanțare
internațională;
Creșterea ponderii
finanțării externe
în 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

Activități suport în sprijinul cercetării (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 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
instrumentelo
r de finanțare
din
Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
România în
calitatea de
coordonator
al proiectului;
o 7,5% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
România în
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Depunere
continuă

Informații
suplimentare

https://uefiscdi
.gov.ro/premie
reaparticiparii-laorizont-2020

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 viţei-de-vie;
• restructurarea şi reconversia podgoriilor;
• asigurarea recoltei;
• investiţii;
• distilarea subproduselor.
Operațiunile principale din cadrul programului de
investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
• construcția imobilelor destinate vinificației
(crame), a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de
degustare;
• renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor
pentru
recepție,
producție,
ambalare,
depozitare,
precum și a
laboratoarelor pentru controlul calității, a
imobilelor cu destinația de prezentare și
vânzare și a sălilor de degustare;
• achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
sau echipamentelor aferente
instalațiilor
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
Minimum
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

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Programul
Operațional
Competitivitate

Obiectivul
programului

Sprijinirea IMMurilor afectate de
pandemia COVID19 din Facilitatea
de finanțare
REACT-EU

Solicitanți eligibili

IMM-uri

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Reîntregirea bugetului aferent Măsurii 2 (capital Variabil
de lucru) pentru proiectele contractate de
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului
și
Turismului – 200 de milioane de euro;
• 50 de milioane pentru achiziția de
tablete/laptopuri pentru uz școlar cu acces la
internet, contractat în conformitate cu
prevederile OUG nr. 144/2020 în valoare
totală de 150 de milioane de euro;
• pregătirea și lansarea apelului de proiecte
destinat investițiilor productive în cadrul
Măsurii 3 – 300 de milioane de euro;

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

-

Informații
suplimentare

https://mfe.go
v.ro/vestibune-pentruimm-urileafectate-depandemia-decovid19/?fbclid=Iw
AR21YSvdnR
UwRn4kbHYR
N8AhEXle1U
H0ccD0v7Vn3
ofMLxbRoA8
R7zE5ZjY

Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Schemă de ajutor
de stat pentru
realizarea de
investiţii în
infrastructura
energetică în
scopul preluării
energiei produse
din resurse
regenerabile în
condiţii de
siguranţă a SEN,
precum şi
implementarea
sistemelor de
măsurare
inteligentă a
energiei electrice la
consumatorii
casnici
(Programul
Operațional
Infrastructura Mare,
AP 6, OS 6.1&6.3,
REACT-EU)
APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinul financiar
în cadrul prezentei
scheme este
acordat
operatorilor
economici care au
calitatea de
operatori de
distribuţie/transpor
t a/al energiei
electrice,
respectiv de
operatori de
distribuţie
concesionari ai
serviciului public
de energie
electrică, şi
vizează atingerea
obiectivelor
asumate de
România în cadrul
axei prioritare 6
"Promovarea
energiei curate şi
eficienţei
energetice în
vederea susţinerii
unei economii cu
emisii scăzute de
carbon", respectiv
în cadrul măsurii
aferente REACTEU din cadrul
POIM 2014 - 2020

Operatorii economici care au
calitatea de operatori de
distribuţie/transport a/al
energiei electrice, respectiv
de operatori de distribuţie
concesionari ai serviciului
public de energie electrică.

Activități eligibile

•

•

Valoarea
grantului

extinderea şi modernizarea reţelelor de
Maximum
distribuţie a energiei electrice, în scopul
15.000.000
preluării energiei produse
din resurse euro/proiect
regenerabile în condiţii de siguranţă
a
funcţionării SEN;
Maximum
50.000.000
implementarea
distribuţiei inteligente într-o euro/
zonă omogenă de consumatori casnici
de întreprindere
energie electrică prin realizarea unor proiecte
demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de
operatorii de distribuţie concesionari.

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

https://mfe.go
v.ro/poimconsultarepublicascheme-deajutor-de-statminimis-axaprioritara-6react-eu/

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Proiect de Schemă
de ajutor de
minimis pentru
sectorul
independent (SC,
ONG, PFA, ÎI)

Susținerea
sectorului cultural
afectat de
răspândirea
virusului SARSCoV-2, în vederea
relansării activității
culturale

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Persoană fizică autorizată

Activități eligibile

Proiect de Schemă
de minimis pentru
artiști (persoane
fizice, prin OGC-uri)

APEL NELANSAT

Susținerea
sectorului cultural
afectat de
răspândirea
virusului SARSCoV-2, în vederea
relansării activității
culturale

Termen
limita

Informații
suplimentare

Solicitantul desfășoară orice activitate cu
caracter și conținut cultural în România în
oricare din domeniile culturale (sau conexe)
cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă
de cel puțin 12 luni de la acordarea
ajutorului.

Maximum
200.000 euro,
respectiv
acoperirea
parțială, în
cuantum de
20%, a
diferenței din
cifra de
afaceri/venitu
ri totale din
anul 2020,
comparativ
cu anul 2019,
rezultată din
desfășurarea
activităților
aferente
codurilor
CAEN
autorizate,
eligibile

0%

Apel
nelansat

http://www.cul
tura.ro/structu
ra-schemede-ajutorpentrusustinereasectoruluiculturalactualizata

•

Orice activitate cu caracter și conținut
cultural în România în oricare din domeniile
culturale cuprinse în prezenta Schemă, pe o
perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea
ajutorului

Maximum
200.000 euro

0%

Apel
nelansat

http://www.cul
tura.ro/structu
ra-schemede-ajutorpentrusustinereasectoruluiculturalactualizata

Întreprindere individuală
ONG cu scop/obiectiv/
activitate cu conținut și
caracter cultural într-unul
dintre domeniile culturale
(sau conexe), înscrise în
Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor. ONG poate sa
aibă sau nu activitate
economică.

Persoane fizice înscrise la
Organismele de gestiune
colectivă

Contribuția
beneficiarul
ui

•

Societate constituită în baza
Legii nr. 31/1990 cu activitate
într-unul dintre domeniile de
activitate din Lista de coduri
CAEN eligibile – Anexa nr. 2
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
Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Valoarea
grantului

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Proiect de Schemă
de ajutor de stat
pentru organizatori,
librării, edituri și
cinematografe

Susținerea
sectorului cultural
afectat de
răspândirea
virusului SARSCoV-2, în vederea
relansării activității
culturale

Organizație
neguvernamentală cu scop/
obiectiv/activitate cu conținut
și caracter cultural într-unul
dintre domeniile culturale

•

Măsura A: Organizatori de festivaluri și
evenimente culturale

•

Măsura B: Librării

•

Măsura C: Edituri

Societate constituită în baza
Legii nr. 31/1990 cu activitate
într-unul dintre domeniile de
activitate din Lista de coduri
CAEN eligibile – Anexa nr. 4
la Schemă

•

Măsura D: Cinematografe

APEL NELANSAT

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

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Maximum
1.800.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.cul
tura.ro/structu
ra-schemede-ajutorpentrusustinereasectoruluiculturalactualizata

Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Proiect de
Ordonanță de
Urgență privind
adoptarea unor
măsuri de sprijin
din fonduri externe
nerambursabile în
sectorul agroalimentar

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Reducerea
efectelor sociale
negative
determinate de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Angajatorii care activează în
sectorul agro-alimentar, care
încadrează în muncă, cu
normă întreagă, persoane cu
vârsta cuprinsă între 16 și 29
de ani, înregistrați ca șomeri
în evidența Agențiilor pentru
Ocuparea Forței de Muncă
Județene

Angajatorii care activează în sectorul agroalimentar, care încadrează în muncă, cu normă
întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și
29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar,
pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând
cu data intrării în vigoare a actului normativ și a
mecanismului de implementare, dar nu mai târziu
de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană
angajată din această categorie, de o sumă
reprezentând echivalentul a 75% din salariul
angajatului

Maxim 2.250
lei/lună/
angajat
Pentru
posturi ale
căror cerințe
presupun
studii medii:
maxim 3.500
lei lună/
angajat

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

https://mfe.go
v.ro/ordonanta
-de-urgentaprivindadoptareaunor-masuride-sprijin-dinfonduriexternenerambursabil
e-in-sectorulagroalimentar/

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

Sursa: www.adrcentru.ro

