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finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Instrumentul pentru
IMM-uri – Faza 1

Susținerea IMM-uri
sau grupurilor de
IMM-uri extrem de
inovatoare cu ambiții
de
internaționalizare,
hotărâte să
transforme ideile de
afaceri inovatoare în
proiecte lider pe
piață.

IMM-uri sau grupuri de
IMM-uri (cel puțin 2
parteneri internaționali)

Susținerea IMM-uri
sau grupurilor de
IMM-uri extrem de
inovatoare cu ambiții
de
internaționalizare,
hotărâte să
transforme ideile de
afaceri inovatoare în
proiecte lider pe
piață.

IMM-uri sau grupuri de
IMM-uri (cel puțin 2
parteneri internaționali)

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Instrumentul pentru
IMM-uri – Faza 2
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Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Sprijină elaborarea unui plan de afaceri pentru
dezvoltarea ideilor inovative, îmbinând cercetarea
și dezvoltarea cu studiul de fezabilitate tehnică și
cu potențialul comercial.

Maxim 50.000
euro/
beneficiar

30%

Apel
continuu

http://ec.europ
a.eu/research/
participants/p
ortal/desktop/
en/funding/sm
e_participatio
n.html

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

30%

Apel
continuu

http://ec.europ
a.eu/research/
participants/p
ortal/desktop/
en/funding/sm
e_participatio
n.html

Termen
limita

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

Sprijină dezvoltarea conceptul de afaceri într-un
produs, serviciu sau proces gata de piață, aliniat
la strategia de creștere a companiei.
Activitățile eligibile pot include, de exemplu:
procese, prototipuri, validări, demonstrații și
testare în condiții din lumea reală și replicarea
pieței.

Informații
suplimentare
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Orizont 2020 – Fast
Track to Innovation
(FTI)

Programul își
propune să reducă
timpul de la idee
până la lansarea pe
piață; să stimuleze
participarea
solicitanților pentru
prima dată la
finanțarea UE în
domeniul cercetării și
inovării; creșterea
investițiilor din
sectorul privat în
cercetare și inovare.

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.

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.

Maxim 3 mil
euro/
beneficiar

30% pentru
entități cu profit

21
februarie
2019

https://ec.euro
pa.eu/progra
mmes/horizon
2020/en/h202
0-section/fasttrackinnovationpilot

24
ianuarie
2019

https://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/desktop
/en/opportuniti
es/h2020/topi
cs/fetopen-012018-20192020.html

0% pentru
entități nonprofit

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.

Alocarea a cel puțin 60%
din bugetul global
partenerului (partenerilor)
consorțiului cu specific
industrie;
- minim de 2 parteneri din
industrie într-un consorțiu
de 3 sau 4; sau minim 3
parteneri din industrie întrun consorțiu de 5.

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Future and
Emerging
Technologies (FET
Open)
FETOPEN-01-20182019-2020: FETOpen Challenging
Current Thinking
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Programul sprijină
proiectele de
cercetare științifică
cu un grad mare de
risc ce se află într-o
stare incipientă de
dezvoltare, cu un
potențial viitor de
piață promițător.

IMM-uri ambițioase de
înaltă tehnologie

Viziune radicală: proiectul trebuie să abordeze o
viziune clară și radicală, permisă de un nou
concept tehnologic care se adresează unor
paradigme actuale.
Tehnologie radicala: proiectul trebuie să vizeze o
noutate și un progres ambițios în domeniul științei
și tehnologiei.

Maxim 3 mil
euro/
beneficiar

30%

Cercetare interdisciplinară ambițioasă pentru
realizarea unui progres tehnologic care să
deschidă noi domenii de investigație.
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EMFFBlueEconomy-2018

Acest apel
promovează abordări
inovatoare pentru
consolidarea
cooperării dintre
industrie și educație
pentru a reduce
decalajul dintre
oferta și cererea de
competențe.

- Consorțiu format din
minem 2 entități:

cursuri / programe pentru dezvoltarea abilităților
antreprenoriale

a) o organizație
educațională / formală,
cum ar fi o instituție de
învățământ superior sau o
organizație care oferă
formare profesională; și

cadru de co rețelele de educație industrială

0,5 – 1 mil
euro / proiect

0%

laborare între industrie și educație

b) o entitate comercială, o
companie sau o cameră
de comerț sau un cluster
maritim stabilit legal.

31
January
2019

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topicdetails/emff022018;freeText
SearchKeywo
rd=SME;type
Codes=0,1;sta
tusCodes=310
94502,310945
01;programCo
de=null;progra
mDivisionCod
e=null;focusAr
eaCode=null;c
rossCuttingPri
orityCode=null
;callCode=Def
ault;sortQuery
=openingDate
;orderBy=asc;
onlyTenders=f
alse

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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Orizont 2020 –
INNOSUP-02-20192020: European
SME innovation
Associate - pilot
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Această acțiune se
adresează IMMurillor inovatoare
care pot demonstra
că abilitățile
necesare pentru o
anumită idee de
inovare nu sunt
disponibile pe piața
națională a muncii.

IMM-uri inovative

Apelul oferă oportunitatea unică de a angaja
expert în inovare pe o perioadă continuă de un
an, care va identifica potențialul ideii de inovare a
companiei și o va transforma într-un proiect de
inovare.

~ 35 000 Euro

0%

17
ianuarie
2019

https://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/desktop
/en/opportuniti
es/h2020/topi
cs/innosup02-20192020.html
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Împreună putem schimba cartea de
vizită mediului de afaceri din
Transilvania
Emil TOMA

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

Gabriela ȚĂRĂU

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

Andreea POTINTEU

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