PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

IMM-uri în
parteneriat cu
entitățile de inovare
si transfer
tehnologic

Realizarea de
investiții pentru IMMuri pentru
implementarea unui
rezultat al cercetării
– inovării în
parteneriat cu un ITT

Intreprinderi mici şi mijlocii
în parteneriat cu o entitate
de transfer tehnologic
acreditată

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

NOU!

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Proiectul va implementa un rezultat al cercetării
în domeniile de specializare inteligentă naţionale
şi/ sau regionale.

Minim 25.000
euro

Investiţii eligibile:

Maxim
200.000 euro

-

-

-

Investiţii în active corporale
Investiţii în active necorporale strict
necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul
productive
Investiţii în realizarea de instrumente
de comercializare on-line a
serviciilor/produselor proprii ale
solicitantului
Investiţii de dezvoltare experimentală
Investiţii în alte activităţi de inovare
Investiţii în activităţile de realizare a
produsului sau procesului

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Deschis
depunerii:
25
ianuarie 2
018, ora
10.00

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

Termen
limită de
depunere:
25 iunie
2018, ora
10.00

Proiectul va conţine activităţi pentru introducerea
în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării
sau a dreptului de proprietate intelectuală
Investiţii eligibile:
Achiziţionarea de active necorporale şi corporale
(utilaje, instalaţii şi echipamente) strict necesare
pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul
productiv, dimensionate la volumul real de
producţie.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Îmbunătățirea
nivelului de
competențe
profesionale și
creșterea gradului
de ocupare pentru
șomeri și persoane
inactive

Creşterea ocupării
șomerilor și a
persoanelor inactive,
cu accent pe șomerii
de lungă durată,
lucrătorii vârstnici
(55-64 ani),
persoanele cu nivel
redus de educație, a
persoanelor de etnie
roma și a
persoanelor din
mediul rural, în
special persoanele
din agricultura de
subzistență și semisubzistență

Furnizori acreditaţi de
servicii specializate pentru
stimularea ocupării forței
de muncă
Furnizori autorizaţi de
formare profesională
Centre autorizate de
evaluare și certificare a
competențelor
profesionale obținute pe
alte căi decât cele formale
Asociații și fundații
Organizații sindicale
Organizații patronale
Întreprinderi sociale de
inserție
Organizații de tineret
Furnizori de servicii sociale
Camere de Comerţ şi
Industrie
Institute de cercetare în
domeniul pieţei muncii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, OS 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

NOU!
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Activități eligibile

•

•

•
•

Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării, în conformitate cu
prevederile Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările și completările ulterioare
Organizarea și derularea de programe de
formare profesională a adulților (cursuri de
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare
sau specializare)
Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale
Activități de acompaniament, adresate
exclusiv persoanelor greu ocupabile și
foarte greu ocupabile, în vederea sprijinirii
acestora să participe la
activitatea/activitățile proiectului

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 1.200.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

28
februarie
2018, ora
16

http://bit.ly/2ob
EUUE
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Măsuri de
optimizare a
ofertelor de studii
din învățământul
superior în sprijinul
angajabilității
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.ii, OS
6.7, OS 6.9, OS
6.10)

NOU!
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Obiectivul
programului
Creșterea ratei de
acces și participare
în învățământul
terțiar nouniversitar
Creșterea
atractivității ofertelor
educaționale din
învățământul terțiar
universitar și nonuniversitar organizat
în cadrul instituțiilor
de învățământ
superior acreditate,

Solicitanți eligibili

Instituţii de învăţământ
superior acreditate, publice
şi private

Activități eligibile

•

Implementarea activităților pentru creșterea
participării la învăţământul terţiar nonuniversitar tehnic organizat în cadrul
instituțiilor de învăţământ superior acreditate,
în special pentru cei care provin din grupuri
vulnerabile, cu accent pe populația roma, cei
din mediul rural și cursanții/studenții
netradiționali

•

Dezvoltarea de oferte educaționale cu
conţinut inovator în învăţământul terțiar
universitar și non-universitar tehnic organizat
în cadrul instituțiilor de învățământ superior
acreditate care să promoveze experienţe de
învăţare de calitate prin corelarea cu nevoile
pieţei muncii din sectoarele economice cu
potențial competitiv, identificate conform SNC
şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI
etc

Partenerii pot fi:
ONG-uri, inclusiv
asociaţiile studenţeşti;
Parteneri sociali din
învăţământul superior sau
din medii publice și private.

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

14 martie
2018, ora
16

http://bit.ly/2m
k3tvd
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Măsuri integrate
pentru creşterea
participării
studenților din
categorii
vulnerabile la
programe
antreprenoriale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.ii, OS
6.7, OS 6.9, OS
6.10)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea ratei de
acces, participare și
absolvire în
învățământul terțiar
(inclusiv
învățământul terțiar
non universitar), în
special pentru
categoriile de
cursanți netradiționali
sau care provin din
medii dezavantajate,
cu accent pe
populația roma

Instituţii de învăţământ
superior acreditate, publice
şi private.

Activități eligibile

•
•

Sunt încurajate
parteneriatele cu:
•
ONG-uri, inclusiv
asociaţiile studenţeşti

•

Parteneri sociali din
învăţământul superior sau
din medii publice și private.

•
APEL NELANSAT
•
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Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate
de măsuri de asistenţă educațională și sprijin
financiar;
Sprijinirea accesului la învățământul terțiar
prin activități comune derulate cu elevi,
studenți și personal didactic;
Alte acțiuni inovative care sprijină
participarea la învăţământul terțiar, inclusiv
activități de cooperare transnațională;
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din învățământul
terțiar universitar și non-universitar organizat
în cadrul instituțiilor de învăţământ superior
acreditate, în ceea ce privește conținutul
educațional inovator şi resursele de învăţare
moderne şi flexibile, inclusiv prin parteneriate
cu agenți economici, stagii de pregătire la
agenți economici, programe de schimb de
experiență şi diseminare de bune practici;
Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+;
Dezvoltarea de oferte educaționale cu
conţinut inovator în învăţământul terțiar
universitar și non-universitar tehnic organizat
în cadrul instituțiilor de învăţământ superior
acreditate care să promoveze experienţe de
învăţare de calitate (ex: resurse de studiu
moderne şi flexibile, promovarea educației
antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile
pieţei muncii din sectoarele economice cu
potențial competitiv, identificate conform SNC
şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://bit.ly/2A
BqLlU
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Îmbunătățirea
infrastructurii în
bandă largă și a
accesului la
internet

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE,
AP 2, OS 2.1,
Acţiune 2.1.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Dezvoltarea de
rețele avansate de
comunicații
electronice în zone
în care nu există
infrastructură din
aceeași categorie
(rețea NGA) și în
care (conform
consultării publice
desfășurate) nu
există interes pentru
dezvoltarea unei
astfel de
infrastructuri, în
condiții comerciale,
în următorii trei ani.

Întreprinderi mici, mijlocii
sau mari, autorizate de
către ANCOM, ca
operatori de comunicații
electronice, neîntrerupt, de
cel puțin 3 ani consecutivi,
anteriori datei depunerii
cererii de finanțare

Va fi finanțată construirea infrastructurii de
internet în bandă largă în zonele albe NGA, cu o
largă răspândire a nodurilor de comunicaţii şi
partea de transmisie a datelor (backbone şi
blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final și
cu niveluri adecvate de simetrie și de
interactivitate, pentru a garanta transmitere mai
bună de informații în ambele sensuri.

Întreprinderi
mici – maxim
3.825.000
euro

0% - pentru
cheltuielile
eligibile
cuprinse în
cadrul Schemei
de minimis

Întreprinderi
mijlocii –
maxim
2.975.000
euro
Intreprinderi
mari - maxim
2.125.000
euro
Valoarea
ajutorului de
minimis nu
poate depăşi
5% din
valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile
aferente
proiectului şi
nu poate
depăşi
echivalentul
în lei a
200.000 de
euro pe ultimii
3 ani fiscali

Pentru
infrastructura
de broadband:
Întreprinderi
mici - minim
10%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://bit.ly/2C
WRxsV

Ghid
supus
consultării
publice în
perioada
22
decembrie
- 20
ianuarie
2018

Întreprinderi
mijlocii - minim
30%
Întreprinderi
mari – minim
50%
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Investiții în
exploataţii
pomicole

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.1a)

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creşterea
competitivităţii,
diversificarea
producţiei, creşterea
calităţii produselor
obţinute şi
îmbunătățirea
performanţei
generale a
exploataţiilor
pomicole;
creşterea valorii
adăugate a
produselor prin
sprijinirea procesării*
fructelor la nivelul
fermei şi a
comercializării*
directe a produselor
obţinute;
dezvoltarea lanţurilor
scurte de
aprovizionare;
eficientizarea
costurilor de
producţie prin
promovarea
producerii şi utilizării
energiei din surse
regenerabile în
cadrul fermei şi prin
reducerea
consumului de
energie.

Fermierii definiți conform
Regulamentului (UE)
1307/ 2013, art. 4, ca fiind
persoane fizice autorizate
conform OUG 44/2008 cu
modificările și completările
ulterioare sau juridice sau
un grup de persoane fizice
sau juridice, indiferent de
statutul juridic pe care un
astfel de grup şi membrii
săi il deţin în temeiul
legislaţiei naţionale, ale
căror exploataţii se
situează pe teritoriul
României cu excepţia
teritoriului unde se
implementează
Instrumentul Teritorial
Integrat (Anexa 11 la GS)
şi care desfășoară o
activitate agricolă.

Activități eligibile

•

•
•
•

•

•
•

•
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investiții în înfiinţarea şi modernizarea
fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi
reconversia plantațiilor pomicole şi
modernizarea parcului de mașini şi utilaje
agricole;
investiții în înfiinţarea şi modernizarea
pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea
suprafeţelor ocupate de material săditor;
înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de
procesare la nivelul fermelor şi investiții în
vederea comercializării;
investiții în producerea şi utilizarea energiei
din surse regenerabile, cu excepția
biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu
ajutorul pompelor de căldură, geotermală)
în cadrul fermei, ca şi componentă
secundară în cadrul unui proiect de
investiții, iar energia obţinută va fi destinată
exclusiv consumului propriu;
investiții în instalații pentru producerea de
energie electrică și/sau termică, prin
utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse
secundare rezultate din activitatea agricolă
și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât
și din afara fermei), ca şi componentă
secundară în cadrul unui proiect de
investiții, iar energia obţinută va fi destinată
exclusiv consumului propriu;
înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de
acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi
racordări;
investiții în scopul îndeplinirii standardelor
comunitare în cazul tinerilor fermieri, în
care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă
maximă de 24 luni de la momentul
instalării;
investiții necorporale.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Între 10 şi 50%

30 iunie
2018, ora
16

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sec
tor_pomicol_s
m_4_1a_expl
oatatii_pomico
le
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Schema pentru
micii fermieri

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 6.5)

NOU!
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Obiectivul
programului
Comasarea
terenurilor/
exploatațiilor
Reducerea gradului
de fragmentare a
exploatațiilor agricole

Solicitanți eligibili

Solicitanții care deţin în
proprietate exploataţii
vegetale/mixte şi care
după anul 2015 au
beneficiat de sprijin cel
puțin 1 an în cadrul
Schemei simplificate
pentru micii fermieri din
Pilonul I.
Solicitantul trebuie să fi
transferat/ să se angajeze
să transfere definitiv către
alt fermier întreaga sa
exploataţie şi drepturile de
plată corespunzătoare

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Sprijinul public nerambursabil se acordă anual,
începând cu data transferului și până la data de
31.12.2020 și reprezintă 120% din suma anuală
calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o
în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru
micii fermieri din Pilonul I

Maximum
1.500 euro/
an,
reprezentând
120% din
suma maximă
anuală
calculată a
sprijinului pe
care fermierul
a primit-o în
ultimul an în
cadrul
Schemei
simplificate
pentru micii
fermieri din
Pilonul I

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita
11 mai
2018

Informații
suplimentare
https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_6_5_schema
_pentru_micii_
fermieri
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Acțiune de sprijin
pentru activități
care vizează
combaterea
radicalizării
Fondul pentru
Securitate Internă,
componenta
Cooperare
polițienească

NOU!
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Obiectivul
programului
Prevenirea și
combaterea
radicalizării care
duce la extremismul
violent

Solicitanți eligibili

Autorități publice de la
nivel local, regional și
național, entități private
Entitățile private orientate
spre profit nu pot participa
la proiect decât în
parteneriat cu o autoritate
publică.

Activități eligibile

Priorități:
1. creșterea gradului de conștientizare, protejarea
și consolidarea rezistenței persoanelor, în special
a grupurilor vulnerabile (cum ar fi copiii, tinerii,
etc.), la polarizare;
2. dezvoltarea unor programe de ieșire din
radicalism care să permită indivizilor radicalizați,
printro abordare multi-instituṭională integrată, să
se deradicalizeze, dezangajeze și reintegreze.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

15 martie
2018

http://ec.europ
a.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/e
n/opportunitie
s/isfp/topics/isf
p-2017-agrad.html

a) activitățile care promovează crearea de rețele,
parteneriatele public-privat, încrederea reciprocă,
întelegerea și învățarea, identificarea și
diseminarea bunelor practici și a abordărilor
inovatoare la nivelul Uniunii, programe de
formare și de schimb, precum și organizarea de
seminarii și ateliere;
b) activitățile de sensibilizare a părților interesate
și a publicului larg cu privire la politicile și
prioritățile Uniunii (vezi prioritatile de mai sus);
c) dezvoltarea și difuzarea de noi metode și/sau
implementarea de noi tehnologii cu potențial de
transferabilitate semnificativă căatre alte state
membre, în special activitățile care vizează
testarea și validarea rezultatului proiectelor de
cercetare finanțate de Uniune;
d) dezvoltarea și/sau punerea în aplicare a unor
instrumente de educare sau formare, cum ar fi
materialele e-learning, spre exemplu;
e) expunerea lecțiilor învățate și a bunelor practici
care să fie transmise în mod activ în cadrul RAN
(Radicalisation Awareness Network) – rețelei
europene privind conștientizarea radicalizării;
f) gestionarea proiectului și evaluarea activităților.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană

Cererea de
propuneri de
proiecte 2017
privind corupția
Fondul pentru
Securitate Internă,
componenta
Cooperare
polițienească

NOU!
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Obiectivul
programului
Prezenta cerere de
propuneri urmarește
finanțarea proiectelor
în domeniul
informării și
comunicării pentru
combaterea
corupției, prin
dezvoltarea unor
instrumente
adecvate

Solicitanți eligibili

Autorități publice de la
nivel local, regional și
național, entități private
nonprofit, organizații
internaționale.

Activități eligibile

Prezenta cerere de propuneri urmarește
finanțarea proiectelor în domeniul informării și
comunicării pentru combaterea corupție, prin
dezvoltarea unor instrumente adecvate. Corupția
este considerată un fenomen complex cu
dimensiuni economice, sociale, politice și
culturale. Deși costul economic exact al acesteia
nu poate fi ușor calculat, cifrele estimate sunt de
aproximativ 120 de miliarde de euro pe an. Sunt
vizate următoarele arii de interes:
• corupția în bugetare și achiziții publice la
nivel local;
• evaluarea riscurilor și prevenirea corupției în
sectoarele cu risc ridicat;
• prevenirea utilizării serviciilor financiare și
profesionale pentru a corupe și împotriva
spălării veniturilor provenite din corupție;
• sprijin pentru societatea civilă și cetățeni
pentru a expune practici corupte;
• sprijinirea și acordarea de asistență juridică
și tehnică pentru denunțători;
• cercetarea metodologiei pe tema expunerii
corupției în procesul de elaborare și de
aplicare a legii.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

20 martie
2018

http://ec.europ
a.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/e
n/opportunitie
s/isfp/topics/isf
p-2017-agcorrupt.html
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Infrastructura de
inovare și transfer
tehnologic

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

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Dezvoltrea entităților
de inovare și transfer
tehnologic (ITT) din
mediul urban şi rural,
în domeniile de
specializare
inteligentă naţionale
şi/ sau regionale

Solicitanți eligibili

Unităţi şi instituţii de drept
public

Activități eligibile

•

Unităţi şi insituţii de drept
privat
•
Forme asociative între
acestea

Solicitantul/ liderul de
parteneriat/ membrul
parteneriatului trebuie să fi
depus scrisoarea de
intenţie în cadrul apelului
regional cu privire la
exprimarea interesului
pentru prezentul apel.

crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de
inovare şi transfer tehnologic (ITT),
respectiv construcţia, extinderea şi dotarea
cu echipamente și software necesare
achiziționarea de servicii de transfer
tehnologic specifice (altele decât cele
oferite de angajații centrelor de inovare și
transfer tehnologic)

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
intenţie, conform mecanismului de implementare
a axei prioritare 1.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Minim
100.000 euro

Pentru
componenta de
ajutor regional:

Maxim
3.000.000
euro

În cazul în
care proiectul
cuprinde doar
componenta
de minimis:
Minim
100.000 euro

Minim 50% în
cazul
întreprinderilor
mari

Termen
limita
Apel
nelansat

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

Minim 40% în
cazul
întreprinderilor
mijlocii
Minim 30% în
cazul
întreprinderilor
mici si micro

Maxim
200.000 euro
Pentru
componenta de
ajutor de
minimis:
Minim 10%
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice

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

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

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

Componenta investiţională
aferentă ajutorului de stat
regional se acordă
parteneriatului dintre
membrii asocierii în
participaţiune constituite în
vederea creării parcului
ştiinţific şi tehnologic
(instituţie de învăţământ
superior acreditată şi/ sau
o unitate de cercetare
dezvoltare, pe de o parte
şi regii autonome,
companii naţionale,
societăţi comerciale,
administraţia publică
locală, asociaţii patronale
sau profesionale,
persoane fizice, investitori
români sau străini)

Activități eligibile

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi
sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul
urban şi rural, din zonele cu concentrare
economic din regiunile mai puţin dezvoltate din
România, respectiv:
a)

b)

Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice, respectiv construcţia,
extinderea şi dotarea cu echipamente şi
software necesare;
Achiziţionarea de servicii de transfer
tehnologic specific (altele decât cele oferite
de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice)

Valoarea
grantului
Minim
100.000 euro
și maximum
valoarea
alocării
regionale
pentru
prezentul apel

Contribuția
beneficiarului
Minim 50%

Termen
limita
Apel
nelansat

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

Pentru
componenta
de minimis:
maximum de
200.000 euro

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
intenţie, conform mecanismului de implementare
a axei prioritare 1.

Componenta de servicii
aferentă ajutorului de
minimis se acordă exclusiv
membrului asocierii
desemnat să
implementeze activităţile
de transfer tehnologic
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Incubatoare de
afaceri

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 2,
PI 2.1, Apel 2.1B)

Obiectivul
programului
Sprijinirea structurilor
suport de incubare a
afacerilor

Solicitanți eligibili

Fondatori ai incubatorului
de afaceri: autorități ale
administrației publice
locale, instituții sau
consorții de instituții de
învățământ superior
acreditate, institutele,
centrele si stațiunile de
cercetare-dezvoltare,
camerele de comerț,
societăți comerciale,
asociații și fundații,
patronate sau sindicate
Parteneriate între
fondatorii incubatorului de
faceri

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Regio finanţează doar incubatoare de afaceri
sectoriale, care oferă toată gama de servicii
necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă
într-un anumit sector, expresie a potențialului
endogen existent în acel teritoriu.

Minim
200.000 euro

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
• lucrări de construire a spațiilor aferente
incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale
aferente. Este eligibilă inclusiv
reabilitarea/reconversia unui imobil existent
neutilizat și dotarea acestuia cu active
corporale, necorporale, în scopul creării unui
incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se
înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în
nicio activitate, în anul curent depunerii cererii
de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici
anteriori anului depunerii cererii de finanțare.
• achiziţionarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalații de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotică, de natura
mijloacelor fixe.
• achiziţionarea de instalaţii/ echipamente
specifice în scopul obţinerii unei economii de
energie, precum şi sisteme care utilizează
surse regenerabile (alternative) de energie
pentru eficientizarea activităţilor derulate în
cadrul incubatorului.
• Investiții în active necorporale: brevete,
licențe, mărci comerciale, programe
informatice, alte drepturi şi active similare.
Sunt eligibile și investiții în realizarea de
instrumente de comercializare on-line a
serviciilor/ produselor rezidenților
incubatorului.

Maxim
7.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

Deschis
depunerii:
5
februarie
2018, ora
12:00

http://regioadrcentru.ro/g
hidurideschisedepunerii/

Termen
limită de
depunere:
7 mai
2018, ora
12:00

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
Achiziţionarea de servicii suport de afaceri şi
capital, altele decât cele oferite de administrator
în funcţie de cerinţele rezidenţilor
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

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

Promovarea
cooperării între
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 sau un grup de
producători/o cooperativă
care își desfășoară
activitatea în sectorul
agricol/pomicol

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și
investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implică
cel puţin două entităţi care cooperează pentru:

Maxim
100.000 euro

(PROGRAMUL
NAȚIONAL
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 16.4 și
16.4a)
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Fermieri;
Microîntreprinderi și
întreprinderi mici;
Organizații
neguvernamentale;
Consilii locale;
Unități școlare (inclusiv
universitățile de profil),
unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație
publică

Crearea/ dezvoltarea unui lanţ scurt de
aprovizionare/ piețe locale (cu produse
alimentare)
Activităţi de promovare referitoare la crearea/
dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de
aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața
locală deservită de acest lanț/ aceste lanțuri.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
31
ianuarie
2018

Informații
suplimentare
https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_16_4_si_16_
4a_sprijin_pen
tru_cooperare
_agricola_si_p
omicola

Un proiect nu poate conține doar acțiuni de
promovare. Promovarea nu poate fi decât o
componentă secundară (mai putin de 50% din
valoarea totala a cheltuielilor eligibile) a unui
proiect prin care se propune înființarea și
dezvoltarea lanțului scurt.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Proiect tehnologic
inovativ

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE,
AP 1,
OS 1.3, Acțiune
1.2.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Încurajarea
investițiilor private în
CDI, prin creșterea
numărului de
întreprinderi care
urmăresc
introducerea inovării
în activitatea proprie
prin proiecte care
dezvoltă produse
și/sau procese noi
sau substanțial
îmbunătățite, în
scopul producției și
comercializării,
bazate pe cercetare
sau pe drepturi de
proprietate
industrială.

Întreprinderile mari, mijlocii
sau mici din România cu
activitate de cercetare
dezvoltare, dar pentru care
activitatea de cercetare
dezvoltare nu constituie
obiectul principal de
activitate
Propunerile de proiect se
depun individual de către
un singur solicitant
întreprindere sau în
consorțiu de către un
solicitant întreprindere,
care este coordonator al
proiectului, și una sau
maxim două organizații de
cercetare partenere, cu
care se realizează activități
de cercetare dezvoltare în
colaborare efectivă.
Organizațiile de cercetare
pot fi:
- instituții de învățământ
superior
- instituții cu activitate
principală cercetareadezvoltarea (cod CAEN
72)
- instituții cu activitate
principală diseminarea la
scară largă a rezultatelor
unor activități CD prin
predare, publicare sau
transfer de cunoștințe
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Activități eligibile

•
•
•
•
•

•
•

Cercetare industrială
Dezvoltare experimentală
Realizarea de studii de fezabilitate
pregătitoare pentru activitățile CD
Activități de inovare privind obținerea,
validarea și protejarea brevetelor si altor
active necorporale
Alte activități de inovare: - detașarea de
personal cu înaltă calificare - achiziția de
servicii de consultanță în domeniul inovării achiziția de servicii de sprijinire a inovării
Inovare de proces și organizațională
Investiții inițiale pentru inovare în vederea
introducerii în producție a rezultatelor
obținute din cercetare-dezvoltare

Prezenta in proiect a activităților de dezvoltare
experimentală este obligatorie. Prezenta in
proiect a activităților pentru introducerea în
producție a rezultatelor cercetării (investiții inițiale
pentru inovare) este obligatorie.

Valoarea
grantului
Valoarea
grantului:
Maxim
22.500.000 lei

Valoarea
totală a
proiectului
(costuri
eligibile şi
neeligibile) nu
poate depăşi
echivalentul
în lei a 50
milioane euro.

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Pentru
activitățile
realizate de
organizațiile de
cercetare
partenere – 0%

15
februarie
2018, ora
23

http://bit.ly/2iQ
o8EU

Pentru
întreprinderi,
cotele de
finanțare se
calculează ca
procent din
costurile
eligibile ale
proiectului, pe
categorii de
activități și în
funcție de tipul
întreprinderii
(mare, mijlocie,
mică).

Proiectele se pot adresa numai următoarelor
domenii tematice prioritare:
Specializare inteligentă
• Bioeconomia
• Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu
și securitate
• Energie, mediu și schimbări climatice
• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
Sănătate, domeniu prioritar de interes național.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Viitor pentru tinerii
NEETs I

Creșterea ocupării
tinerilor NEET
șomeri cu vârsta
între 16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în regiunile
eligibile (Centru,
Sud-Est și Sud
Muntenia)

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
Sindicate
Patronate
ONG-uri
Întreprinderi sociale de
inserție
Organizații de tineret, legal
constituite
Angajatori, constituite
conform Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 1, OS 1.1 SI 1.2)

Îmbunătățirea
nivelului de
competențe, inclusiv
prin evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în sistem
non-formal și
informal al tinerilor
NEET șomeri cu
vârsta între
16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în regiunile
eligibile (Centru,
SudEst și Sud Muntenia)
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Camere de Comerț și
Industrie
Solicitanții pot depune
proiecte individual sau în
parteneriat.

Activități eligibile

•

Organizarea și derularea de programe de
formare profesională a adulților (cursuri de
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare
sau specializare), măsură adresată tinerilor
NEETs din grupul țintă al proiectului, cu
nivelurile de ocupabilitate B, C și D,
respectiv ”Mediu ocupabil”, ”Greu ocupabil”
și ”Foarte greu ocupabil”.

•

Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, respectiv non-formale și/sau
informale

•

Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării, respectiv medierea
muncii, adresată tuturor tinerilor NEETs
pentru toate nivelurile de ocupabilitate

•

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

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 1.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

17
ianuarie
2018, ora
16

http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/34
1

Partenerii transnaționali nu
sunt eligibili pe aceste
apeluri de proiecte.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Program de
susținere a
antreprenoriatului
pentru Tineri
NEETs I

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 1, OS 1.1 SI 1.2)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
şomeri cu vârsta
între 16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în regiunile
eligibile (Centru,
Sud-Est şi Sud
Muntenia)

Furnizori de formare
profesională continuă
autorizaţi, publici şi privaţi;
furnizori de servicii de
ocupare / evaluare şi
certificare a competenţelor
autorizaţi;
organizaţii sindicale şi
patronale;
asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;
ONG-uri;
Organizatii de tineret;
universități acreditate;
Ministerul Economiei şi
instituţii/ agenţii/ organizaţii
subordonate/ coordonate
de acesta;
Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat şi instituţii/
agenţii/ organizaţii
subordonate/ coordonate
de acesta

Îmbunătăţirea
nivelului de
competenţe, inclusiv
prin evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în sistem
non-formal și
informal al tinerilor
NEETs șomeri cu
vârsta între 16 - 24
ani, înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în regiunile
eligibile (Centru,
Sud-Est şi Sud
Muntenia)

Activități eligibile

Prin acest apel vor fi finanțate proiectele
competitive care vizează:
•

•

Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs
șomeri cu domiciliul sau reședința în
regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia în
domeniul antreprenoriatului în vederea
creării de întreprinderi, precum şi programe
de tutorat/ mentorat pentru creşterea şi
consolidarea afacerilor.

Acordarea de sprijin financiar pentru
înființarea de întreprinderi de către tinerii
NEETs șomeri, cu domiciliul sau reședința în
regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia

Valoarea
grantului
Valoarea
eligibilă a
proiectului:
maxim
3.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Beneficiari
persoane
juridice de
drept privat
fără scop
patrimonial –
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://bit.ly/2u
Z7QxR

Instituții
publice,
Instituțiile de
învățământ
superior
acreditate –
minim 2%

În cadrul celei de-a doua etape cadru,
întreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o
schemă de ajutor de minimis. Valoarea sprijinului
financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi
de maximum 40.000 euro/ întreprindere, calculat
la cursul inforeuro din luna iulie 2017.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Inovare prin
formare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, PI 10.iii, OS
3.12)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
nivelului de
cunoștințe/competen
țe/aptitudini aferente
sectoarelor
economice/domeniilo
r identificate conform
SNC şi SNCDI ale
angajaților

Solicitanți eligibili

Intreprinderi mari

Activități eligibile

•

Acțiuni care vizează angajații din din
sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC şi din
domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI

•

Acțiuni care vizează angajatorii din
sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC şi din
domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
ajutorului de
stat pentru un
proiect de
formare este
de 225.000
euro.
Valoarea
maximă a
unui proiect în
cadrul acestui
apel este de
500.000 euro.

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/28
9/am-pocupublic%C4%8
3-%C3%AEnconsultare-gscs%E2%80%9Ei
novare-prinformare
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Măsuri de
outplacement –
adaptarea
lucrătorilor
disponibilizați/
concediați la
schimbare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, OS 3.9)

Obiectivul
programului
Creșterea șanselor
de reintegrare pe
piața muncii a
lucrătorilor care
urmează să fie
disponibilizați/
concediați prin
furnizarea de măsuri
de outplacement

Solicitanți eligibili

Angajatori
Organizații sindicale
Organizații patronale
Furnizori de servicii
specializate pentru
stimularea ocupării forței
de muncă
Furnizori de formare
profesională
Asociații și fundații
Camerele de Comerț și
Industrie

APEL NELANSAT
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt
eligibile următoarele activități:
•
Identificarea și stabilirea de contacte cu
reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate
în dificultate, care intenționează să
disponibilizeze/concedieze individual sau
colectiv angajați, în condițiile prevăzute de
Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
muncii), cu modificările și completările
ulterioare – activitate relevanta și obligatorie
•
Organizarea și derularea de măsuri active
de ocupare inclusiv outplacement, acordate
persoanelor din grupul țintă – activități
relevante și obligatorii
•
Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
o
introducerea și sprijinirea unor forme
flexibile de ocupare, astfel încât
angajații să poată îmbina mai ușor
responsabilitățile vieții profesionale cu
viața de familie și /sau
o
Introducerea unor modele inovatoare
de organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la locul
de muncă, care îmbunătățesc statutul
profesional și de sănătate al
angajaților, care asigură un tratament
egal la locul de muncă, inclusiv pentru
nevoile lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii
•
Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.
•
Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 500.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://bit.ly/2tD
J0nI
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Romania
profesională –
Intreprinderi
competitive

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, PI 8.v, OS 3.8)
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Obiectivul
programului
Creșterea numărului
de angajați care
beneficiază de
instrumente, metode,
practici etc standard
de management al
resurselor umane și
de condiții de lucru
îmbunătățite în
vederea adaptării
activității la dinamica
sectoarelor
economice cu
potențial competitiv
identificate conform
SNC/domeniilor de
specializare
inteligentă conform
SNCDI

Solicitanți eligibili

Întreprinderi mari

Activități eligibile

•

•

Organizarea și derularea de programe de
formare profesională pentru manageri și/sau
activități de business coaching și/sau
activități de tip “workshop”, “seminarii”,
“conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de
informare”, cursuri acreditate de Project
Management Institute (de exemplu “PMP”
(Project Management Professional), CAPM
(Certified Associate in Project Management,
etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business
Administration), precum și alte tipuri de
cursuri relevante pentru atingerea
obiectivelor menționate mai jos – activități
relevante și obligatorii

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 140.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

28
februarie
2018

http://www.fon
duriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Apelul
inițial a
fost anulat
și a fost
lansat un
nou apel
în 7
decembrie
2017.

Organizarea și derularea de programe de
formare profesională pentru angajații din
departamentele de resurse umane și/sau
activități de tip “workshop”, “seminarii”,
“conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de
informare”, precum și alte tipuri de cursuri
relevante pentru atingerea obiectivelor
menționate mai jos – activități relevante și
obligatorii.

10 IANUARIE 2018

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
înființare de
structuri de
economie socială

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, O.S. 4.16)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Acordarea de sprijin
pentru înființarea de
structuri de
economie socială.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Administratori de schemă
pentru entități ale
economiei sociale,
respectiv:

Acţiunile vor avea drept scop asigurarea
sprijinului necesar pentru înfiinţarea de
întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile
sociale de inserție.

entități ale economiei
sociale, rețele, uniuni,
federații din sectorul
economiei sociale, atât ca
beneficiar unic, cât și în
parteneriat, inclusiv în
parteneriat cu autorități
publice centrale sau
locale;

Totodată, antreprenorii din domeniu, din cadrul
entităților nou înființate, vor putea beneficia de
activități de consiliere/consultanță în domeniul
antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul
social.

alte entități relevante furnizori de formare
profesională autorizaţi
publici şi privaţi, furnizori
de servicii de ocupare
acreditați publici și privați,
furnizori de servicii sociale
organizaţii sindicale şi
organizații patronale,
asociaţii profesionale,
ONG-uri.

Schema pentru entități ale economiei sociale –
etape de implementare:
Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi
întreprinderi sociale
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de
afaceri finanțate din fonduri FSE
Etapa a III-a – Program de monitorizare a
funcționării și dezvoltării întreprinderilor

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 3.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/35
9/am-pocupublic%C4%8
3-ghidulsolicitantuluipentru-apelul%E2%80%9E
sprijin-pentru%C3%AEnfiin
%C8%9Barede-structuride-economiesocial%C4%8
3%E2%80%9
D-ap-4-pi-9-vos-4-16

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor
mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud
Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia)

Pentru a fi eligibil,
administratorul schemei
pentru entități de
economie socială trebuie
să demonstreze
desfășurarea, între 1
ianuarie 2014 și data
lansării acestui apel, de
activități de formare
antreprenorială sau
consiliere privind
implementarea unor
planuri de afaceri.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Măsuri integrate de
prevenire a
părăsirii timpurii a
şcolii

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 socioeconomic

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.3, 6.5,
6.6)

APEL NELANSAT
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Solicitanți eligibili

Agenţii, structuri/ alte
organisme aflate în
subordinea/coordonarea
MEN şi alte organisme
publice cu atribuţii în
domeniul educaţiei şi
formării profesionale – de
la nivel județean
Instituţii de învăţământ
(ISCED 1-3) acreditate,
publice şi private, din
reţeaua şcolară naţională
Autoritățile publice locale
cu atribuții în domeniul
educaţiei de nivel
preuniversitar
Partenerii pot fi instituții
similare categoriilor de
solicitanți eligibili și/sau
următoarele categorii de
organizații:
•
MEN,
•
Furnizori de servicii
de orientare,
consiliere, mediere
şcolară şi servicii
alternative, publici şi
privaţi,
•
Parteneri sociali din
învăţământul
preuniversitar,
•
Instituţii de cult şi
asociaţii religioase,
•
Administrația
Națională a
Penitenciarelor şi
instituţii subordonate,
•
Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,
•
ONG-uri

Activități eligibile

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare
la decizia școlii (CDȘ) care sprijină achiziția
competențelor cheie ale elevilor din
învățământul obligatoriu;
Elaborarea de materiale didactice care
sprijină implementarea curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse educaționale
pentru elevi și cadre didactice), în special
cele de tipul resurselor educaționale
deschise;
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din învățământul
preuniversitar;
Promovarea unor măsuri integrate de
mobilitate pentru personalul didactic;
Dezvoltarea de mecanisme de prevenire și
monitorizare a segregării în școli;
Stimulente pentru participarea la programe
de Școală după școală;
Dezvoltarea unor mecanisme de susținere
a procesului de dezvoltare și furnizare a
curriculum-ului la decizia școlii prin
implicarea parteneriatelor;
Accesibilizarea învățământului obligatoriu
pentru elevi cu cerințe educationale
speciale prin asigurarea de materiale de
învățare adaptate nevoilor acestora;
Realizarea de studii tematice privind
aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile
competențelor cheie cu focalizare pe copiii
și tinerii din minoritatea roma, copii din
medii dezavantajate socio-economic, din
mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

Valoarea
grantului
Pentru
regiunile mai
puțin
dezvoltate,
valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 1.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/24
6

Pentru
regiunea
dezvoltată
(București
Ilfov),
valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 1.200.000
euro
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Măsuri integrate
pentru creşterea
participării
studenților din
categorii
vulnerabile la
programe
antreprenoriale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.ii, OS
6.7, OS 6.9, OS
6.10)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea ratei de
acces, participare și
absolvire în
învățământul terțiar
(inclusiv
învățământul terțiar
non universitar), în
special pentru
categoriile de
cursanți netradiționali
sau care provin din
medii dezavantajate,
cu accent pe
populația roma

Instituţii de învăţământ
superior acreditate, publice
şi private.

Activități eligibile

•
•

Sunt încurajate
parteneriatele cu:
•
ONG-uri, inclusiv
asociaţiile studenţeşti

•

Parteneri sociali din
învăţământul superior sau
din medii publice și private.

•
APEL NELANSAT
•
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Instituirea şi utilizarea unor pachete integrate
de măsuri de asistenţă educațională și sprijin
financiar;
Sprijinirea accesului la învățământul terțiar
prin activități comune derulate cu elevi,
studenți și personal didactic;
Alte acțiuni inovative care sprijină
participarea la învăţământul terțiar, inclusiv
activități de cooperare transnațională;
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din învățământul
terțiar universitar și non-universitar organizat
în cadrul instituțiilor de învăţământ superior
acreditate, în ceea ce privește conținutul
educațional inovator şi resursele de învăţare
moderne şi flexibile, inclusiv prin parteneriate
cu agenți economici, stagii de pregătire la
agenți economici, programe de schimb de
experiență şi diseminare de bune practici;
Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+;
Dezvoltarea de oferte educaționale cu
conţinut inovator în învăţământul terțiar
universitar și non-universitar tehnic organizat
în cadrul instituțiilor de învăţământ superior
acreditate care să promoveze experienţe de
învăţare de calitate (ex: resurse de studiu
moderne şi flexibile, promovarea educației
antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile
pieţei muncii din sectoarele economice cu
potențial competitiv, identificate conform SNC
şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://bit.ly/2A
BqLlU
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Măsuri de
optimizare a
ofertelor de studii
din învățământul
superior în sprijinul
angajabilității

Creșterea
atractivității ofertelor
educaționale din
învățământul terțiar
universitar și nonuniversitar organizat
în cadrul instituțiilor
de învățământ
superior acreditate

Instituţii de învăţământ
superior acreditate, publice
şi private

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.ii, OS
6.9, OS 6.10)

APEL NELANSAT

Îmbunătățirea
competentelor
cadrelor didactice
universitare de a
proiecta și oferi
programe de studii
bazate pe nevoile
studenților/cursanțilo
r, in vederea unui
răspuns mai adecvat
cerințelor unei piețe
de locuri de muncă
în continuă
schimbare.

Activități eligibile

•

Partenerii pot fi instituții
similare categoriilor de
solicitanți eligibili și/sau
categorii de organizații
detaliate mai jos:
ONG-uri, inclusiv
asociaţiile studenţeşti;

•

Parteneri sociali din
învăţământul superior sau
din medii publice și private.

•

•
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Dezvoltarea de oferte educaționale cu
conţinut inovator în învăţământul terțiar
universitar și non-universitar tehnic organizat
în cadrul instituțiilor de învățământ superior
acreditate care să promoveze experienţe de
învăţare de calitate (ex: resurse de studiu
moderne şi flexibile, promovarea educației
antreprenoriale etc.) prin corelarea cu
nevoile pieţei muncii din sectoarele
economice cu potențial competitiv,
identificate conform SNC şi din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI.
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din învățământul
terțiar universitar și non-universitar organizat
în cadrul instituțiilor de învăţământ superior
acreditate în ceea ce privește conținutul
educațional inovator şi resursele de învăţare
moderne şi flexibile, inclusiv prin
parteneriate cu agenți economici, stagii de
pregătire la agenți economici, programe de
schimb de experiență şi diseminare de bune
practice;
Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+ în
vederea completării formării inițiale/continue
a acestuia în relație cu domeniile de formare
stabilite în cadrul prezentei PI. Acțiunile
avute în vedere se bazează inclusiv pe
consultări cu rețele internaționale de
cercetare și de afaceri, în completarea celor
de la nivel național;
Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități
de cooperare transnațională.

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/33
0
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători postdoctorat
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.iv, OS
6.13)
APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

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

Instituţii de învăţământ
superior publice şi private,
acreditate;
Şcoli doctorale şi graduale
cu personalitate juridică,
inclusiv parteneriate intre
acestea și sectorul privat/
centre de CDI;
Institute/centre de
cercetare acreditate,
inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;
Academia Română.
Partenerii pot fi instituții
similare categoriilor de
solicitanți eligibili și/sau
categorii de organizații
detaliate mai jos:
Angajatori;
Asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;

Activități eligibile

•

•

•

Este obligatorie includerea
în proiect în calitate de
solicitant sau partener a
cel puțin unei Instituţii de
învăţământ (ISCED 8),
publice şi private,
acreditate.
Intervențiile eligibile în
cadrul acestui apel se
adresează regiunilor mai
puțin dezvoltate: Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia, Centru, Sud-Est și
Sud- Muntenia.
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•

Organizarea și derularea programe de
învăţare prin experienţă practică,
furnizarea de servicii de consiliere şi
orientare profesională, axate pe
dobândirea de competenţe transversale
corelate cu necesităţile pieţei muncii,
formarea de competente antreprenoriale în
special în sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform
SNC şi din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI adresate
studenților (ISCED 8).
Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor
dintre universităţi și actorii din domeniul
cercetării şi inovării pentru stimularea
dezvoltării de noi programe de studii
doctorale şi postdoctorale, cu aplicaţii
directe în economie, cu atenţie deosebită
acordată sectoarelor economice cu
potential competitiv identificate conform
SNC şi din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI.
Activităţi de cercetare şi de colaborare în
reţea pentru tinerii cercetători în scopul
creării de sinergii între cercetare şi inovare,
în special în ceea ce priveşte
complementaritatea cu sectoarele
economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC şi din domeniile
de specializare inteligentă conform SNCDI,
în sprijinul internaționalizării învățământului
terțiar;
Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/ sectorul privat către instituţiile de
învăţământ superior privind nevoile lor de
instruire, precum şi de la instituţiile de
învăţământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor sectorului privat la nivel
regional/local.

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/32
9
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Dezvoltarea
infrastructurii
integrate de apa și
ape uzate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 3, O.S.
3.2)

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Monitorizarea
consumului de
energie la
consumatori
industriali
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.2)
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Promovarea
investițiilor în
sectorul de apă/apă
uzată în vederea
conformării cu
cerințele directivelor
din sector.

Operatorii regionali din
sectorul de apă/ apă uzată

Proiecte integrate de apă și apă uzată (noi și
frazate)

Primăria Municipiului
București

Dezvoltarea unui laborator național pentru
îmbunătățirea monitorizării substanțelor
deversate în ape și a calității apei potabile

Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor în parteneriat
cu Administrația Națională
”Apele Române” și
Ministerul Sănătății

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după
caz)

Capacitate întărită a
producătorilor
industriali de a
identifica si
implementa masuri
de eficiență
energetică prin
introducerea de
sisteme de
monitorizare, în
vederea înregistrării
de economii în
consumul de energie
si evitarea emisiilor
de gaze cu efect de
seră la nivelul
societăților sprijinite

Societățile din industrie cu
consumuri de peste 1.000
tep/an

Activități eligibile

•

Achiziționarea și implementarea sistemului
de monitorizare a consumului de energie la
nivelul platformei industriale;

•

Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor,
obținerea avizelor, autorizațiilor etc);

•

Managementul proiectului, auditul
proiectului;

•

Informare și publicitate.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Variabil

Variabilă

31
decembrie
2018

http://www.fon
duriue.ro/poim2014#implem
entareprogram

Maxim
200.000 euro

0%

31
ianuarie
2018, ora
10

http://www.fon
duriue.ro/poim2014#implem
entare-ghiduribeneficiari
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

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

Creşterea ponderii
energiei regenerabile
în totalul consumului
de energie primară,
ca rezultat al
investiţiilor de
creştere a puterii
instalate de
producere a energiei
electrice şi termice
din resurse
regenerabile mai
puţin exploatate.

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

Reducerea emisiilor
de carbon în
atmosferă generate
de sectorul energetic
prin înlocuirea unei
părţi din cantitatea
de combustibili fosili
consumaţi în fiecare
an (cărbune, gaz
natural).

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

•

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor
de producere energie electrică şi termică în
cogenerare din biomasă şi biogaz;

•

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

•

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei electrice din biomasă
sau biogaz;

•

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei termice din energie
geotermală.

Valoarea
grantului
Maxim
15.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

2% pentru
proiecte având
ca beneficiari
unități
administrativteritoriale și
ADI,
pentru
cheltuielile
eligibile care
nu intră sub
incidența
regulilor de
ajutor de stat

31
decembrie
2018, ora
10

http://www.fon
duriue.ro/poim2014#implem
entare-ghiduribeneficiari

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microîntreprind
eri și
întreprinderile
mici
30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mari
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
investiţiilor în
cogenerare de
înaltă eficienţă

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.4)
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

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

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

administratorul
parcului

•

distribuitorul de
energie al parcului
industrial

Activități eligibile

•

Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă

•

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

Valoarea
grantului
Maxim
15.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microîntreprind
eri și
întreprinderile
mici

31
decembrie
2018, ora
10

http://www.fon
duriue.ro/poim2014#implem
entare-ghiduribeneficiari

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
întreprinderile
mari
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Programul “Primul
centru de
agrement“

Stimularea inițiativei
private, prin
facilitarea accesului
la finanțare (statul
garantează pentru
investiții considerate
acum de către
instituțiile de
creditare ca fiind de
risc, pentru ca
antreprenorii nu au
capacitatea de a
oferi suficiente
garanții), crearea si
menținerea de locuri
de munca, precum si
extinderea sezonului
turistic

IMM-urile din sectorul
turismului, care își propun
sa înființeze/dezvolte
centre de agrement

Programul susține realizarea de investiții pentru
crearea infrastructurii necesare desfășurării
activităților de agrement, prin acordarea de
garanții de către stat in procent de maximum 80%
(echivalent valoric maxim 240.000 de euro/1
milion de lei/investiție) pentru creditele de
investiții destinate înființării si dezvoltării centrelor
de acest tip.

Garanții
pentru
creditele de
investiții in
procent de
maximum
80%,
echivalent
valoric maxim
240.000 de
euro/1 milion
de
lei/investiție

APEL NELANSAT

PAGINA 28 DIN 42

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://gov.ro/ro
/guvernul/sedi
nteguvern/progra
mul-primulcentru-deagrementprima-politicapublica-dinturism-aactualeiguvernari
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de minimis pentru
sprijinirea
societăților prin
investiții realizate
de investitorii
individuali in
condițiile Legii nr.
120/2015 privind
stimularea
investitorilor
individuali business angels

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Obiectivul schemei
este de a sprijini
dezvoltarea
microîntreprinderilor
si a întreprinderilor
mici prin investiții de
capital financiar
realizate de
investitorii individualibusiness angels in
condițiile Legii nr.
120/2015

Solicitanți eligibili

Microîntreprinderi si
întreprinderi mici care
realizează investiții an
domeniile eligibile

Activități eligibile

Prin acordarea ajutorului de minimis, se înțelege
recunoașterea caracterului de ajutor de minimis
pentru investiția, efectuata într-o societate, prin
majorare de capital social, de către o persoana
fizica, beneficiara de facilitați fiscale conform
Legii nr. 120/2015.
Investiția efectuata este asimilata cu acordarea
unui ajutor de minimis, întrucât este realizata in
vederea acordării de facilitați fiscale persoanei
fizice, in calitate de investitor, implicând-se astfel
resurse bugetare de stat prin renunțarea la
încasarea unor venituri sub forma de impozite.

Valoarea
grantului
Valoarea
totala a
ajutoarelor de
minimis
acordate
societății nu
poate depăși
echivalentul in
lei a 200.000
Euro, pe o
perioada de
trei ani fiscali
consecutivi

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://economi
e.gov.ro/trans
parentadecizionala/pr
oiecte-indezbaterepublica

Investitorul, asociații societății si societatea
solicitanta vor încheia, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 120/2015, un acord de
contribuție in care se va menționa obligatoriu
majorarea de capital social prin emiterea de parți
sociale si prima de emisiune. In acordul de
contribuție se va menționa si planul de afaceri
pentru care investitorul va investi si care va fi
întocmit într-o forma agreata in comun de
investitor si societate.
Societatea va stabili cu investitorul suma, adusa
ca aport in numerar la majorarea capitalului
social, ce va constitui ajutor de minimis pentru
societate. Societatea va declara pe proprie
răspundere suma convenita, in baza căreia
investitorul va beneficia de prevederile Legii nr.
120/2015.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont 2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

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

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

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

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

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

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participariilaOrizont2020.h
tml
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului național
de cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
instituțiilor de profil;
creșterea eficientei
utilizării resurselor in
organizațiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calității si
relevantei activităților
CDI;
creșterea atractivității
sistemului si
deschiderea
organizațiilor de
cercetare către
comunitatea
internaționala;
modernizarea
administrației publice
din sectorul
cercetării.
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Solicitanți eligibili

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora
Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020

•
•
•
•
•

Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:
•

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare
constituire echipe independente,
reintegrarea cercetătorilor din diaspora,
burse pentru cercetători debutanți,
mobilitatea cercetătorilor, premiere rezultate
cercetare)

•

Suport CDI
(Dezvoltare instituționala, investiții, integrare
si interconectare)

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5
mil. euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020

•
•
•
•
•

Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema2competitivitate
.pdf

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Creșterea
competitivității
economiei
românești prin
cercetare,
dezvoltare și
inovare”

Stimularea
progresului
întreprinderilor pe
lanțurile de valoare si
a parteneriatelor cu
universitățile publice,
prin maximizarea
valorii adăugate din
producția de bunuri
inovatoare bazate pe
cercetare științifica;

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi

creșterea capacitații
întreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generație
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelor-tinta;

Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome

•
•
•

crearea unui mediu
stimulativ pentru
inițiativa sectorului
privat;
susținerea
proceselor de
specializare
inteligenta;
dezvoltarea
activităților CDI in
domenii de interes
social general.
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Întreprinderi care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Proiect experimental-demonstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul
economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc științific

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5
mil. euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Solicitanți eligibili

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeană și
internațională”

Creșterea
competitivității
internaționale a
cercetării romanești
in atragerea finanțării
externe pentru
cercetare;

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi

consolidarea
sistemului național
de cercetaredezvoltare si inovare
prin intensificarea
cooperării științifice
internaționale;

Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

participarea
României la
Programul Orizont
2020, la Inițiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
României in
organizații si
programe
paneuropene si
internaționale de
cercetare;

Întreprinderi care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020

•
•
•
•
•

Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema3-coopEuropeană.pd
f

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:
•
•
•

Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5
mil. euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

creșterea vizibilității
României in
domeniul cercetării,
dezvoltării si inovării.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Ministerul
Federal de
Finanțe al
Austriei

Programul de
Finanțare a
Consultanţei în
Afaceri
BAS Romania
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Obiectivul
programului
Susține dezvoltarea
si creșterea
competitivității
companiilor private
din Romania prin
cofinanțarea
costurilor pentru
proiecte de
consultanta
efectuate de
specialiști locali;
– Sprijină
dezvoltarea industriei
locale a serviciilor de
consultanta prin
încurajarea firmelor
romanești in
utilizarea
consultantei in
afaceri.

Solicitanți eligibili

Firme care activează in
sectorul serviciilor si al
producției

Activități eligibile

Programul BAS cofinanțează o gama foarte larga
de proiecte de consultanta, ajutând la
îmbunătățirea performantei economice si la
creșterea competitivității beneficiarilor. Sunt
eligibile proiecte cum ar fi:
– Restructurare / reorganizare;
– Studii de fezabilitate;
– Identificarea de parteneri comerciali si
strategici;
– Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri;
– Implementarea si perfecționarea sistemelor de
management informațional (MIS);
– Consultanta in marketing;
– Consultanta tehnica;
– Audituri si bilanțuri energetice;
– Bilanțuri de mediu;
– Proiectarea si modernizarea liniilor de
producție;
– Alte servicii de consultanta.

Valoarea
grantului
Maxim 10.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 25%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://www.ba
sromania.ro/in
formation-forenterprises
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Programul Naţional
de Sprijin al
României în
sectorul vitivinicol
2014-2018

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

(Aprobat prin
Ordinul nr.
1.801/2014,
modificat de
Ordinul nr.
208/2017)

Solicitanți eligibili

Persoane juridice cu
domiciliul fiscal în
România

Activități eligibile

•

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

•
•
•
•

promovarea vinurilor, prin submăsura de
promovare a vinurilor produse în UE care
constă în acţiuni de informare în statele
membre, în scopul informării
consumatorilor cu privire la consumul
moderat de vin şi la schema de denumiri
de origine controlată şi indicaţii geografice,
precum şi submăsura de promovare în ţări
terţe, în vederea îmbunătăţirii
competitivităţii vinurilor cu denumire de
origine controlată, indicaţie geografică sau
a vinurilor pentru care se indică soiul viţeide-vie;
restructurarea şi reconversia podgoriilor;
asigurarea recoltei;
investiţii;
distilarea subproduselor.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
Minim 50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://www.ma
dr.ro/horticultu
ra/viticulturavinificatie/pro
movareavinurilor-pepietele-tarilorterte.html

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.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Sprijin pentru
proiecte europene
de cooperare 2018
Proiecte de
cooperare de mai
mică amploare

(PROGRAMUL
EUPROPA
CREATIVĂ –
SUBPROGRAMUL
CULTURA)
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Obiectivul
programului
Sprijinirea capacității
sectoarelor culturale
și creative europene
de a funcționa la
nivel transnațional și
internațional și
promovarea
circulației
transnaționale a
operelor culturale și
creative;
aducerea unei
contribuții la
dezvoltarea
publicului;
aducerea unei
contribuții la inovarea
și creativitatea din
domeniul culturii, de
exemplu prin
testarea unor noi
modele de afaceri și
prin promovarea
unor modalități
inovatoare de
propagare în alte
sectoare.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Organizații
neguvernamentale,

•

schimburi între actori culturali pentru
dobândirea de noi competențe și expertize

instituții publice,

•

schimburi de actori culturali între mai multe
țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe
artistice

•

activități derulate de organizații culturale din
diferite țări, care fac coproducții și/ sau
derulează activități în diferite spații

•

activități de sporire și diversificare a
publicului și de facilitare a accesului
audienței la creații complexe

•

activități culturale și/ sau din domeniul
audiovizual care sprijină integrarea
refugiaților în Europa

companii private

Trebuie să fie implicați un
coordonator de proiect și
cel puțin alți doi parteneri,
având sediul social în cel
puțin trei țări diferite care
participă la programul
„Europa creativă” –
subprogramul „Cultura”.

Valoarea
grantului
Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 40%

Termen
limita

Informații
suplimentare

18
ianuarie
2018
(13:00 ora
României)

https://eacea.
ec.europa.eu/
sites/eaceasite/files/1._ca
ll_notice_eace
a_32_2017culture-ce2018_en.pdf
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Sprijin pentru
proiecte europene
de cooperare 2018
Proiecte de
cooperare de mai
mare amploare

(PROGRAMUL
EUPROPA
CREATIVĂ –
SUBPROGRAMUL
CULTURA)
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Obiectivul
programului
Sprijinirea capacității
sectoarelor culturale
și creative europene
de a funcționa la
nivel transnațional și
internațional și
promovarea
circulației
transnaționale a
operelor culturale și
creative;
aducerea unei
contribuții la
dezvoltarea
publicului;
aducerea unei
contribuții la inovarea
și creativitatea din
domeniul culturii, de
exemplu prin
testarea unor noi
modele de afaceri și
prin promovarea
unor modalități
inovatoare de
propagare în alte
sectoare.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Organizații
neguvernamentale,

•

schimburi între actori culturali pentru
dobândirea de noi competențe și expertize

instituții publice,

•

schimburi de actori culturali între mai multe
țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe
artistice

•

activități derulate de organizații culturale
din diferite țări, care fac coproducții și/ sau
derulează activități în diferite spații

•

activități de sporire și diversificare a
publicului și de facilitare a accesului
audienței la creații complexe

•

activități culturale și/ sau din domeniul
audiovizual care sprijină integrarea
refugiaților în Europa

companii private

Trebuie să fie implicați un
coordonator de proiect și
cel puțin alți cinci
parteneri, având sediul
social în cel puțin șase țări
diferite care participă la
programul „Europa
creativă” – subprogramul
„Cultura”.

Valoarea
grantului
Maxim
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

18
ianuarie
2018
(13:00 ora
României)

https://eacea.
ec.europa.eu/
sites/eaceasite/files/1._ca
ll_notice_eace
a_32_2017culture-ce2018_en.pdf
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Programul
Transnațional
Dunărea
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Îmbunătățirea
politicilor publice si a
cooperării
instrucționale,
implementate de un
parteneriat
transnațional extins

Autorități locale/ regionale/
naționale;
organisme de drept public;
Grupări Europene de
Cooperare Teritoriala
(GECT);
organizații internaționale si
organisme private, inclusiv
IMM-uri.

•

Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate
sociala in Regiunea Dunării

•

Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de
mediu si cultura in Regiunea Dunării

•

Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea
Dunării

Aria eligibila a programului
este constituita din 14
state: Austria, Bulgaria,
Cehia, Germania (landurile
Baden Wurttemberg si
Bavaria), Ungaria,
Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).

•

Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunării

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
15%

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
http://www.int
erregdanube.eu/rel
evantdocuments/pr
ogrammemaindocuments
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană

Programul de
competitivitate
pentru întreprinderi
și IMM-uri COSME
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Obiectivul
programului
Reducerea
decalajelor de pe
piața in ceea ce
privește furnizarea
de finanțări IMMurilor

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinderi mici si mijlocii

COSME furnizează următoarele tipuri de
asistență:
•
Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile
care au dificultăți in obținerea de
împrumuturi din sistemul bancar
•
Capital pentru fondurile de capital de risc ce
furnizează investiții pentru IMM-urile aflate in
stadiul de extindere si creștere
•
Informații practice gratuite si servicii directe
pentru firmele ce caută parteneri, finanțare,
informații despre noile piețe sau despre
legislația sau programele UE
•
Acțiuni de cooperare in rețea sau de schimb
de experiența pentru cei ce elaborează
politicile relevante, având ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri
•
Stabilirea de elemente de referința si
realizarea de studii pentru îmbunătățirea
cunoștințelor si monitorizării sectoarelor
industriale la nivel european sau global, sau
a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

Clustere
Autorități publice

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
http://ec.europ
a.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/e
n/opportunitie
s/cosme/index
.html#c,calls=
CallIdentifier.S
tatus/t/FORTH
COMING/1/1/
0&CallIdentifie
r.Status/t/OPE
N/1/1/0&CallId
entifier.Status/
t/CLOSED/0/1
/0&+PlannedO
peningDate/as
c
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
PROGRAMUL
ERASMUS+

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

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Autorități publice

Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale:

Companii / întreprinderi

•
•
•

Instituții publice/private

Instituții școlare

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

Instituții universitare

•
•
•
•

Organizații
nonguvernamentale
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret

•
•
•
•

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
http://www.era
smusplus.ro/o
portunitatifinantare
http://eacea.e
c.europa.eu/er
asmusplus/funding_e
n

”Alianțele cunoașterii”
”Alianțele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
EUROPA
CREATIVĂ
2014-2020

Obiectivul
programului
Protejează si
promovează
diversitatea culturala
si lingvistica
Europeană si
stimulează bogăția
culturala a Europei.

Sprijină adaptarea
sectoarelor culturale
si creative la era
digitala si la
globalizare.

Oferă deschidere
către noi oportunități,
piețe si
categorii de public
internaționale.

Solicitanți eligibili

Operatorii culturali din
țările eligibile

Activități eligibile

Subprogramul Cultura finanțează proiectele de
cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de
traduceri literare; platformele europene dedicate
mobilității si promovării creatorilor; rețelele
europene care contribuie la profesionalizarea si
întărirea capacitații sectoarelor culturale si
creative de a lucra la nivel transnațional;
premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatura,
arhitectura si muzica, Capitalele europene ale
culturii si Marca patrimoniului european.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
http://www.eur
opacreativa.eu/

Subprogramul Media oferă sprijin pentru
formare, pentru elaborarea de concepte si
proiecte de jocuri video, pentru includerea in
programele de televiziune a operelor
audiovizuale europene, pentru distribuția de
filme europene non-naționale, pentru acces la
piețe, pentru acces la piețe, pentru festivaluri de
film, pentru distribuția transnaționala a filmelor
europene, pentru distribuția de filme europene
non-naționale, pentru fonduri de coproducție
internaționale, pentru organizarea in rețea a
cinematografelor care proiectează filme
europene, pentru dezvoltarea publicului, pentru
elaborarea proiectelor individuale si pentru
finanțarea pachetelor de proiecte
Componenta transectoriala este dedicata
garantării creditelor bancare pentru sectoarele
culturale si creative si cooperării in domeniul
politicilor culturale
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
ORIZONT 2020

Obiectivul
programului
Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoaștere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinzători privați

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universități

Excelenta științifica
Tehnologii viitoare si emergente
Acțiunile Mărie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
http://ec.europ
a.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/e
n/opportunitie
s/h2020/mast
er_calls.html

Poziția de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spațiu
Accesul la finanțarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societăți sigure - protejarea libertății si securității
Europei si cetățenilor săi
Alte activități
Răspândirea excelentei si lărgirea participării
Știința cu si pentru societate
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