PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Instrumentul pentru
IMM-uri – Faza 1

Susținerea IMMuri sau a
grupurilor de
IMM-uri
inovatoare cu
ambiții de
internaționalizare.
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Solicitanți eligibili

IMM-uri sau grupuri de
IMM-uri

Activități eligibile

Sprijină elaborarea unui plan de
afaceri pentru dezvoltarea ideilor
inovatoare pentru dezvoltarea
companiilor

Valoarea grantului

Maxim 50.000 euro/
beneficiar

Contribuția
beneficiarului
30%

Termen
limita
Apel
continuu

Informații
suplimentare
http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/portal/
desktop/en/funding/sme
_participation.html

Activitățile eligibile pot include:
evaluarea riscurilor, cercetarea
pieței, implicarea utilizatorilor,
analiza constrângerilor de
reglementare sau a regimurilor
standardelor, gestionarea
proprietății intelectuale, căutarea
partenerului sau evaluarea
fezabilității.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Instrumentul pentru
IMM-uri – Faza 2

Susținerea IMMuri sau a
grupurilor de
IMM-uri
inovatoare cu
ambiții de
internaționalizare.
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Solicitanți eligibili

IMM-uri sau grupuri de
IMM-uri

Activități eligibile

Valoarea grantului

Sprijină dezvoltarea conceptul de
afaceri într-un produs, serviciu
sau proces gata de piață, aliniat la
strategia de creștere a companiei.

Minim 500.000 euro
– Maxim 2,5 mil
euro / beneficiar

Contribuția
beneficiarului
30%

Termen
limita
Apel
continuu

Informații
suplimentare
http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/portal/
desktop/en/funding/sme
_participation.html

Activitățile eligibile pot include:
procese, prototipuri, validări,
demonstrații și testare în condiții
din lumea reală și replicarea
pieței.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 – Fast
Track to Innovation
(FTI)

Programul își
propune să
reducă timpul
parcurs de la
punerea în
practică a ideii
până la lansarea
produselor/servicii
lor pe piață; să
stimuleze
inovarea în rândul
mediului privat și
să încurajeze
abordările
transdiscipilnare
și intersectoriale
ce au în vedere
dezvoltarea de
noi tehnologii,
concepte,
procese și
modele de
afaceri.
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Solicitanți eligibili

IMM-uri, companii,
centre de transfer
tehnologic
Propunerile de finanțare
trebuie depuse de
consorții care cuprind
între trei și cinci entități
juridice stabilite în cel
puțin trei state membre
diferite ale UE sau țări
asociate Orizont 2020.
Alocarea a cel puțin
60% din bugetul global
partenerului
(partenerilor)
consorțiului cu specific
industrie;

Activități eligibile

FTI vizează tehnologii, concepte,
procese și modele de afaceri
relativ mature, de ultimă
generație, care au nevoie de o
dezvoltare finală pentru a putea
forma o nouă piață și să se
realizeze o extindere mai largă.

Valoarea grantului

Maxim 3 mil euro/
beneficiar

Contribuția
beneficiarului
30% pentru
entități cu profit
0% pentru
entități nonprofit

Termen
limita
Apel
continuu

Informații
suplimentare
https://ec.europa.eu/pro
grammes/horizon2020/e
n/h2020-section/fasttrack-innovation-pilot

Acțiunile FTI sunt încurajate să fie
interdisciplinare, trecând prin
diferite sectoare și tehnologii.
Acțiuni care susțin concepte
inovatoare care au potențialul de
a perturba sau de a crea noi piețe
sunt în particular finanțate.

- minim de 2 parteneri
din industrie într-un
consorțiu de 3 sau 4;
sau minim 3 parteneri
din industrie într-un
consorțiu de 5.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Future and
Emerging
Technologies (FET
Open)

Programul sprijină
colaborarea
interdisciplinară și
inovarea în
domeniul
cercetării
științifice și
tehnologice
vizionare și cu
grad ridicat de
risc, aflate în
stadii incipiente.

FETOPEN-01-20182019-2020: FETOpen Challenging
Current Thinking

Solicitanți eligibili

IMM-uri/ organizatii
private (consorții
formate din cel puțin 3
entități ce au în vedere
explorarea de idei noi,
abordarea inovării
radicale prin tehnologii
noi).

Activități eligibile

Viziune radicală: proiectul trebuie
să abordeze o viziune clară și
radicală, permisă de un nou
concept tehnologic care se
adresează unor paradigme
actuale.

Valoarea grantului

Maxim 3 mil euro/
beneficiar

Contribuția
beneficiarului
30%

Termen
limita
Apel
continuu

Informații
suplimentare
https://ec.europa.eu/res
earch/participants/portal
/desktop/en/opportunitie
s/h2020/topics/fetopen01-2018-20192020.html

Tehnologie radicala: proiectul
trebuie să vizeze o noutate și un
progres ambițios în domeniul
științei și tehnologiei.
Cercetare interdisciplinară
ambițioasă pentru realizarea unui
progres tehnologic care să
deschidă noi domenii de
investigație.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
H2020-INNOSUP03-07-08-2017

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea grantului

Proiectul
încurajează
utilizarea
tehnologiilor
avansate de
fabricație de către
întreprinderile
mici și mijlocii
(IMM-uri) pentru
a-și îmbunătăți
procesele de
producție pentru
utilizarea eficientă
a resurselor și a
energiei.

IMM: mai puțin de 250
de angajați; cifră anuală
de afaceri, nu mai mult
de 50 milioane EUR;

Tipurile de activități pentru care se
poate primi sprijin financiar trebuie
să se axeze pe:

Maxim 50.000 EUR

Cooperarea
transfrontalieră cu
două centre
tehnologice
internaționale
KET specializate
în producția
ecologică.

Contribuția
beneficiarului
30%

Termen
limita
Apel
continuu

Informații
suplimentare
https://www.ket4sme.eu/

•dezvoltarea ne noi procese de
producție;
•îmbunătățirea produselor
existente prin reducerea costurilor
de producție;
•îmbunătățirea produselor
existente prin reducerea
dependenței de materii prime;
•îmbunătățirea producției prin
reducerea consumului de energie;
•diminuarea impactului negativ
asupra mediului prin reducerea
producerii de deșeuri.

Verificați în care dintre programele prezentate mai sus se încadrează cel mai bine firma dumneavoastră:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/data/eic/screen/home
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea grantului

Uniunea
Europeană

ACTIVE AND
ASSISTED LIVING
(AAL) – Program de
cercetare și
dezvoltare pentru o
viață activă și
asistată

Cererile de
propuneri AAL
oferă un
mecanism de
finanțare orientat
pentru
dezvoltarea de
soluții bazate pe
TIC ca răspuns
la provocările
individuale și ale
societăṭii, ca
factori de
stimulare a
inovării și
creșterii
economic

întreprinderi (în special
IMM-uri), instituții
sociale, de sănătate și
îngrijire, sectorul TIC,
centre de cercetare și
universițăți, asociații,
entități publice, etc.

Scopul programului este acela de
a crește independența
persoanelor în vârstă pentru a le
permite să trăiască mai mult timp
la domiciliu, autonome și cu
demnitate. Proiectele selectate
vor beneficia de finanțare prin
agențiile naționale desemnate de
statele participante și Comisia
Europeană (UEFISCDI fiind
agenția desemnată să sprijine
proiectele romanești).

- Pentru proiectele
de colaborare mici,
sunt prevăzute 6-9
luni de
implementare și
maximum 300.000€.
- Pentru proiectele
de colaborare sunt
prevăzute 18-36 de
luni de
implementare și un
buget maxim de
2.500.000€.
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Contribuția
beneficiarului
Variabila

Termen
limita
Lansare
februarie
2020

Informații
suplimentare
http://www.aaleurope.eu/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Împreună putem schimba cartea de
vizită a mediului de afaceri din
Transilvania
Gabriela ȚĂRĂU

gabriela.tarau@adrcentru.ro
0358 401 276 Interior 466

Emil TOMA

emil.toma@adrcentru.ro
0358 401 276 Interior 465

Andreea POTINTEU

andreea.potinteu @adrcentru.ro
0358 401 276 Interior 462
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