PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Schema de ajutor
de stat GBER
Stimularea
dezvoltării
regionale prin
realizarea de
investiţii pentru
procesarea și
marketingul
produselor agricole
în vederea obţinerii
de produse
neagricole în cadrul
PNDR 2014-2020

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2)

NOU!
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Obiectivul
programului
Îmbunătăţirea
nivelului general de
performanţă al
întreprinderilor, prin
creşterea
competitivităţii
întreprinderilor care
realizează investiţii
în sectoarele
economice eligibile

Solicitanți eligibili

Persoanele fizice
autorizate
Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii
și întreprinderi mari)
Cooperativele agricole
Grupurile de producători

Activități eligibile

•

Înființarea, extinderea capacității unei unităţi
existente, diversificarea producţiei unei
unităţi prin produse care nu au fost fabricate
anterior, diversificarea activității, o
schimbare fundamentală a procesului
general de producție al unei unități existente

•

Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii
produselor, ca investiții secundare valoric,
legate de investiția inițială, în cadrul
aceluiaşi proiect de investiţii

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Maxim
1.000.000
Euro/ proiect
pentru
IMM pt.
investiţii care
nu conduc la
un lant
alimentar
integrat;

Minim 50%
pentru IMM-uri
și grupuri de
producători/
cooperative

31
decembrie
2019, ora
17:00

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_4_2_procesa
re_produse_a
gricole_schem
ele_gber_si_d
e_minimis

Minim 60%
pentru alte
întreprinderi

Maxim
1.500.000
Euro/ proiect
pentru alte
întreprinderi
pt. investiţii
care nu
conduc la un
lant alimentar
integrat;
Maxim
2.500.000
Euro/ proiect
pentru
investițiile
care conduc
la un lanț
alimentar
integrat
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
dezvoltarea
fermelor mici

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 6.3)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Îmbunătăţirea
managementului
exploataţiei agricole
de mici dimensiuni

Fermierii care dețin în
proprietate sau folosință o
exploatație agricolă
încadrată în categoria de
fermă mică. Dimensiunea
unei ferme mici este
cuprinsă între 4.000 –
11.999 SO (valoarea
producției standard).

Creşterea orientării
către piaţă şi a
veniturilor
exploataţiilor agricole
de mici dimensiuni

Activități eligibile

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă
forfetară pentru implementarea obiectivelor
prevăzute în Planul de afaceri.

Valoarea
grantului
Sprijinul
nerambursabil
de 15.000
Euro se
acordă în
două tranșe
astfel:

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice

– 75% din
cuantumul
sprijinului la
primirea
deciziei de
finanțare;
– 25% din
cuantumul
sprijinului în
maximum 3
ani de la
primirea
deciziei de
finanțare;
· se va acorda
pe o perioadă
de 3/ 5 ani
(perioada de
5 ani se
aplică doar
pentru
sectorul
pomicol)
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Înfiinţarea
grupurilor de
producători în
sectorul agricol

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 9.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Încurajarea înființării
și funcționării
administrative a
grupurilor de
producători,
recunoscute în
conformitate cu
prevederile legislației
naționale

Grupurile de producători
care se încadrează în
definiția IMM-urilor și care
sunt recunoscute conform
legislației naționale în
vigoare, pentru
următoarele sectoare:

Înfiinţarea
grupurilor de
producători în
sectorul pomicol

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 9.1a)

NOU!
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Maxim
100.000
euro/an

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din
înființarea și funcționarea grupurilor de
producători din sectorul pomicol, prevăzute în
planul de afaceri, necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse.

Maxim
100.000
euro/an

– culturi de câmp;

– creșterea animalelor și
păsărilor, mixte.

Încurajarea înființării
și funcționării
administrative a
grupurilor de
producători în
sectorul pomicol,
recunoscute în
conformitate cu
prevederile legislației
naționale

Grupurile de producători
din sectorul pomicol
constituite conform
legislației specifice în
vigoare, care au ca scop
principal valorificarea în
comun a produselor
agricole, deservesc
interesele membrilor prin
investițiile prevăzute în
proiect, se încadrează în
definiția IMM-urilor

Valoarea
grantului

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din
înființarea și funcționarea grupurilor de
producători din sectorul agricol, prevăzute în
planul de afaceri, necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse.

– horticultură (exceptând
grupurile sprijinite prin
subprogramul pomicol);

NOU!

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Activități eligibile

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

0%

30
septembri
e 2019,
ora 16:00

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_9_1_grupuri_
de_producator
i_in_sectorul_
agricol

0%

30
septembri
e 2019,
ora 16:00

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sec
tor_pomicol_s
m_9_1a_grup
uri_de_produc
atori_in_pomic
ultura

Sprijinul este
forfetar,
degresiv,
plătit în tranșe
anuale,
pentru o
perioadă care
nu poate
depăși 5 ani
de la data la
care grupul
de
producători a
fost
recunoscut

Sprijinul este
forfetar,
degresiv,
plătit în tranșe
anuale,
pentru o
perioadă care
nu poate
depăși 5 ani
de la data la
care grupul
de
producători a
fost
recunoscut
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Administrați
a Fondului
Cultural
Național

Program de
finanțare
Concurs Proiecte
culturale
Sesiunea I / 2020

APEL NELANSAT

Administrați
a Fondului
Cultural
Național

Concurs Programe
culturale 2020-2021

APEL NELANSAT

PAGINA 4 DIN 32

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Finanțarea
proiectelor ce susțin
creaţia
contemporană
românească și
valorizarea
patrimoniului, ce
contribuie la buna
înţelegere a
fenomenelor artistice
precum şi la accesul
cât mai larg al
publicului la cultură.

Asociaţii, fundaţii,

Finanțarea
programelor ce
susțin creaţia
contemporană
românească și
valorizarea
patrimoniului, ce
contribuie la buna
înţelegere a
fenomenelor artistice
precum şi la accesul
cât mai larg al
publicului la cultură.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Priorități de finanțare:
• arte vizuale
• teatru
• muzică
• artă digitală și noile media proiecte cu
caracter repetitiv/de tip
• intervenție culturală
• rezidențe de creație
• educație prin cultură
• promovarea culturii scrise
• patrimoniu cultural material
• patrimoniu cultural imaterial

Suma
maximă care
poate fi
solicitată
pentru un
proiect este
diferită în
funcţie de aria
tematică

Minim 10%

Asociaţii, fundaţii,

Sunt vizate următoarele priorităţi strategice:

Minimum
150.000 lei

Minim 25%

instituţii publice de cultură,

•
•

instituţii publice de cultură,
persoane fizice autorizate,
societăţi comerciale care
derulează activităţi
culturale

persoanefizice autorizate,
societăţi comerciale care
derulează activităţi
culturale
O condiţie în acordarea
finanţării o constituie
existenţa a cel puţin 2
parteneri instituţionali
naţionali și/sau
internaţionali.

•

Promovarea diversităţii și a toleranţei
Dezvoltarea de abordări
inter/multidisciplinare
Generarea de noi audienţe

Maximum
200.000 lei

Termen
limita

Informații
suplimentare

Perioada
prevăzută
pentru
înscrierea
proiectelor
culturale:

https://www.af
cn.ro/media/Pr
ioritati%20PR
OIECTE%20C
ULTURALE%
20%20SESIUNE
A%201%2020
19.pdf

1 – 30
septembri
e 2019

Perioada
prevăzută
pentru
înscrierea
programel
or
culturale:

https://www.af
cn.ro/media/Pr
ioritati%20PR
OGRAME%20
CULTURALE
%202019%20
2020.pdf

1 – 30
septembri
e 2019
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Finanţarea
revistelor şi
publicaţiilor
culturale, altele
decât cele propuse
de Uniunile de
Creatori din
România, membre
ale Alianţei
Naţionale a
Uniunilor de
Creatori, pentru
anul 2019

Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale
finanţează şi susţine
editarea revistelor şi
publicaţiilor culturale,
altele decât cele
propuse de membrii
ANUC, ce vor fi
selectate de o
Comisie şi aprobate
prin ordin al
ministrului culturii şi
identităţii naţionale

Solicitanți eligibili

Operatorii culturali care
editează reviste şi
publicaţii culturale

RO-CULTURA
Restaurarea și
revitalizarea
monumentelor
istorice

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 20142021)

Din finanţarea acordată se pot acoperi
următoarele categorii de cheltuieli:

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Nespecificată

-

5 august
2019, ora
17

http://www.cult
ura.ro/anuntpubliclansareprocedura-deselectie-sifinantarerevistelor-sipublicatiilorculturale

Minim
200.000 Euro

Minim 20%

7
octombrie
2019, ora
23:59

https://www.ro
cultura.ro/apel
uri/manageme
ntpatrimoniu/lan
sare-apel-11?fbclid=IwAR
0Q90DhJFQH
onweBbrXsfV
qcYQbDFlE02
kqdK37NabR
QXqfQcSR6aAjB4

a) cheltuieli de personal;
b) cheltuieli administrative;
c) drepturi de autor;
d) costuri materiale şi servicii;
e) cheltuieli pentru tiparire şi difuzare;
f) premii decernate de reviste.

NOU!

Norvegia,
Islanda,
Liechtenste
in și
Guvernul
României

Activități eligibile

Prezentul apel de
proiecte urmărește
să contribuie la
restaurarea
patrimoniului cultural
într-un mod inovativ,
prin promovarea
unor noi modele de
guvernanță
participativă în
domeniul
patrimoniului cultural
și a unei abordări
integrate a acestui
patrimoniu

Instituție publică;
unitate administrativteritorială;
organizație
neguvernamentală;
societate comercială
SAU societate
cooperativă.

•
•
•

Restaurarea monumentelor istorice;
Revitalizarea/ punerea în valoare a
oviectivelor restaurate;
Instruire formală și non-formală destinată
dezvoltării profesionale a membrilor echipei
de proiect, precum și instruire vocațională.

Maxim
2.000.000
Euro

NOU!
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Sprijin pentru
reformarea
politicilor –
Tineretul Europei
împreună

(PROGRAMUL
ERASMUS+)

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Punerea în valoare a
atitudinilor pozitive
ale tinerilor în ceea
ce priveste proiectul
european, acestia
devenind un model
de inspiratie prin
modul în care percep
Europa si identitatea
lor europeană

ONG-uri pentru tineret,
organisme publice și
grupurile informale de
tineri, în special cele active
la nivel local, întreprinderi
sociale, asociații ale
regiunilor, grupări
europene de cooperare
teritorială, organisme cu
scop lucrativ care
activează în domeniul
responsabilității sociale a
întreprinderilor stabilite
într-o țară participantă la
programul Erasmus+

Activități eligibile

•

•

•

•
•
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activități legate de mobilitate, precum
schimburi de tineri la scară largă, inclusiv
(dar fără a se limita la) crearea de rețele și
de oportunități de formare non-formală și
informală și dezvoltarea de proiecte derulate
de tineri;
activități care înlesnesc accesul și
participarea tinerilor la activități de politică a
UE relevante pentru tineri; schimburi de
experiență și de bune practici;
creare de rețele și de parteneriate cu alte
organizații de tineret; participare la reuniuni
sau seminare cu alte părți interesate și/sau
cu factori de decizie în vederea creșterii
impactului politicilor asupra categoriilor,
sectoarelor și/sau sistemelor vizate;
inițiative și evenimente de dezvoltare a ONGurilor europene/a organizațiilor societății
civile/a rețelelor extinse în întreaga UE;
activități de sensibilizare, de informare, de
diseminare și de promovare (seminare,
ateliere de lucru, campanii, reuniuni,
dezbateri publice, consultări etc.) privind
prioritățile strategice ale Uniunii Europene în
domeniul tineretului.

Valoarea
grantului
Minimum
100.000 euro
Maxim
500.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 20%

Termen
limita

Informații
suplimentare

18 iulie
2019, ora
12.00

https://eacea.
ec.europa.eu/
erasmusplus/funding/e
uropeanyouthtogether2019_en
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Apel de proiecte
pentru
microintreprinderi

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP2, PI
2.1, Apel 2.1A)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Consolidarea poziției
pe piață a IMM-urilor
în domenii
competitive
identificate în
Strategia Natională
de Competitivitate și
Planurile de
Dezvoltare
Regională

Societățile comerciale sau
cooperative care se
încadrează în categoria
microintreprinderilor, au
desfașurat activitate pe o
perioadă corespunzătoare
cel puțin unui an fiscal
integral și au înregistrat
profit din exploatare în anul
fiscal anterior depunerii
cererii de finanțare.
Locul de implementare a
proiectului este situat în
mediul urban, în regiunea
de dezvoltare în care este
depusă cererea de
finanțare.
Domeniul de activitate în
care se desfășoară
investiția se încadrează în
domeniile de activitate
eligibile, așa cum sunt
enumerate în anexa la
Ghidul specific.
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Activități eligibile

•

•

•

•
•

lucrări de construire/ extindere/ modernizare
a spațiilor de producție/ prestare de servicii
ale microintreprinderilor, inclusiv a utilităților
generale aferente (alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu gaze naturale,
agent termic, energie electrică, PSI);
achizitionarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalatii de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotică, de natura
mijloacelor fixe;
achiziționarea de instalații/echipamente
specifice în scopul obținerii unei economii de
energie, precum și sisteme care utilizează
surse regenerabile/alternative de energie
pentru eficientizarea activităților pentru care
a solicitat finanțare, în limita a 15% din
valoarea eligibilă a proiectului;
investiții în active necorporale: brevete,
licențe, mărci comerciale, programe
informatice, alte drepturi și active similare;
investiții în realizarea de website-uri pentru
prezentarea activității și a produselor sau
serviciilor proprii, inclusiv instrumente de
comercializare on-line.

Valoarea
grantului
Valoarea
eligibilă a
proiectului
trebuie să fie
cuprinsă între
25.000 și
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

8
noiembrie
2019, ora
12:00

http://regioadrcentru.ro/2
-1promovareaspirituluiantreprenorial/

Perioada
poate fi
redusă în
cazul în
care
bugetul
apelului
este
consumat
mai
devreme.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea creării și
extinderea
capacităților
avansate de
producție și
dezvoltarea
serviciilor

Îmbunătățirea
competitivității
economice prin
creșterea
productivității muncii
în IMM-uri în
sectoarele
competitive
identificate în
Strategia Națională
pentru
Competitivitate

Microintreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii

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.

Microîntreprinderi,
întreprinderi mici, mijlocii
sau mari, care, la data
depunerii cererii de
finanțare, sunt notificate la
ANCOM ca furnizori de
comunicații electronice de
cel puțin 3 ani și care, în
ultimii 3 ani, anteriori
aceleași date, nu au
întrerupt furnizarea de
rețele sau servicii de
comunicații electronice și
nici nu au avut suspendat
acest drept.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 2,
PI 2.2)

Activități eligibile

•

Construirea, extinderea spațiilor de
producție/servicii;

•

Dotarea cu active corporale, necorporale

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Minimum 1
milion euro și
maximum 5
milioane euro

Pentru
întreprinderi
mici și
microintreprind
eri - minim
30%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/2
-2-sprijinireacrearii-siextindereacapacitatiloravansate-deproductie-sidezvoltareaserviciilor/

Apel
nelansat

http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/61
8

Pentru
întreprinderi
mijlocii - minim
40%

APEL NELANSAT
Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Îmbunătățirea
infrastructurii în
bandă largă și a
accesului la
internet
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE,
AP 2, OS 2.1,
Acţiunea 2.1.1)

APEL NELANSAT
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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.

Variabilă

Variabilă

Activităţi eligibile:
•
Derularea activităților aferente achiziționării
activelor corporale (inclusiv cheltuieli de
instalare, configurare, punere în funcţiune),
justificate din punct de vedere al
implementării proiectului. Sunt excluse
elemente de mobilier;
•

Derularea activităților aferente achiziţionării
aplicaţiilor software necesare;

•

Derularea activităților aferente realizării
construcțiilor speciale/instalațiilor necesare
pentru proiect
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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

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (roma
și non-roma) din
orașe/municipii cu
peste 20.000
locuitori –

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (roma
și non-roma) din
orașe/municipii cu
peste 20.000
locuitori, cu accent
pe cele cu populație
aparținând minorității
roma, prin
implementarea de
măsuri/ operațiuni
integrate în contextul
mecanismului de
DLRC

Autorități publice locale și
unități cu personalitate
juridică aflate în
coordonarea sau
subordonate acestora;
Furnizori acreditați de
servicii specializate pentru
stimularea ocupării forței
de muncă;
Furnizori autorizați de
formare profesională;
Centre autorizate de
evaluare și certificare a
competențelor
profesionale obținute pe
alte căi decât cele formale;
Furnizori de servicii sociale
acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Întreprinderi sociale de
inserție;
Angajatori;
Camere de Comerţ şi
Industrie.

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de
Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste
20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală
implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri
aferente intervențiilor specifice acestor strategii.
Activitățile finanțate prin POCU sunt:

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
aferente SDLurilor
aprobate

Etapa a III-a a
mecanismului
DLRC

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

APEL NELANSAT
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•

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
piața muncii

•

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

•

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

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

•

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

•

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

•

Combaterea discriminării și a segregării

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2
K8QOZS
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Dezvoltarea
serviciilor de
educație
antepreșcolară
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.2)

Obiectivul
programului
Creșterea ratei de
cuprindere în
învațământul
antepreșcolar și
preșcolar, în special
pentru categoriile
dezavantajate de
copii

Solicitanți eligibili

Instituții de învățământ
(ISCED 0) acreditate,
publice și private, din
rețeaua școlară națională
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere,
mediere școlară și servicii
alternative, publici și privați
Parteneri sociali din
învățământul
preuniversitar (ex.
organizații sindicale)
Instituții de cult și asociații
religioase
Instituții/agenții
guvernamentale cu atribuții
în domeniul incluziunii
sociale
APL cu atribuții în
domeniul educației de
nivel preuniversitar

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Sprijinirea participării la învăţământul
antepreșcolar, furnizarea de servicii de informare
și consiliere a părinţilor, programe de educație
parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de
asigurare de sprijin financiar.

Valoarea
eligibilă a unui
proiect este
de maxim
900.000 euro

Asistarea părinților/reprezentanților legali care nu
au un loc de muncă, beneficiari sau
nu de prestații sociale, pentru înregistrarea la
Serviciul Public de Ocupare (AJOFM/ALOFM)
în vederea includerii într-un program de măsuri
active de ocupare

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

9
septembr
ie 2019,
ora 16:00

http://mfe.gov.
ro/ghidulsolicitantuluiconditiispecificedezvoltareaserviciilor-deeducatieanteprescolar
a-aferent-ap6-pi-10-i-os-62/

Asigurarea resurselor umane calificate pentru
învățământul antepreșcolar, inclusiv prin
încurajarea mobilităţii personalului didactic prin
scheme de mobilitate profesională, asigurarea
unor programe de mentorat;
Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi
servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din
învățământul antepreșcolar, în special pentru
copiii aparținând minorității Roma și copiii cu
dizabilități.

ONG
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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

9 IULIE 2019

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Dezvoltarea
sistemică a
învăţământului
profesional şi
tehnic în
concordanţă cu
nevoile de
dezvoltare socioeconomică la nivel
naţional, regional şi
local

Implementarea unor
măsuri destinate
îmbunătățirii
relevanței şi creșterii
calității sistemului de
învățământ
profesional şi tehnic,
în concordanță cu
nevoile de
dezvoltare la nivel
național, regional şi
local, în strânsă
colaborare cu actorii
interesați.

Centrul Național de
Dezvoltare a
Învățământului Profesional
și Tehnic

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.11, 6.14,
6.15, 6.16)

APEL NELANSAT
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Partenerii eligibili pot fi:
MEN;
MMJS;
Agenții, structuri
subordonate sau aflate în
coordonarea MEN/ MMJS
și alte organisme publice
cu atribuții în domeniul
formării profesionale;
ANOFM și structurile
teritoriale ale acesteia;
Inspecția Muncii și
structurile teritoriale ale
acestei;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale și Comitete
Sectoriale;
Organizații sindicale;
Patronate;
Asociații profesionale;
Furnizori de FPC
autorizați, publici și privați;
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru
carieră;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț,
industrie și agricultură;
Instituții și organizații
relevante în domeniul
educației şi formării
profesionale la nivel
transnațional.

Activități eligibile

•

Dezvoltarea cadrului instituțional privind
asigurarea calităţii în IPT

•

Dezvoltarea mecanismelor pentru
anticiparea nevoilor de calificări şi
competenţe solicitate pe piaţa muncii, în
scopul adaptării ofertei învăţământului
profesional şi tehnic la nevoile identificate

•

Formarea profesională a persoanelor din
sistemul IPT

•

Creşterea participării în învăţământul
profesional şi tehnic

•

Dezvoltare, adaptare și actualizare calificări
profesionale, SPP, curriculum și auxiliare
curriculare

•

Dezvoltarea si implementarea
mecanismelor de monitorizare a inserţiei
profesionale a absolvenţilor de învăţământ
profesional şi tehnic

Valoarea
grantului
Nespecificată

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2
OBvVsT
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Creșterea nivelului
de calificare al
angajaților prin
programe de
formare continuă
corelate cu nevoile
pieței muncii

Implementarea la
nivel național a
măsurilor destinate
creșterii participării la
programele de
formare profesională
continuă, în special
pentru acei adulți cu
un nivel scăzut de
calificare și
persoanele cu vârsta
de peste 40 ani, din
zone rurale
defavorizate

Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.12)

APEL NELANSAT

Activități eligibile

•

Sprijin pentru participarea la programele de
FPC prin măsuri integrate și flexibile

•

Acțiuni de consiliere profesională și tutorat
pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea
participării la programele de FPC

•

Acțiuni de evaluare, recunoaștere și
validare a rezultatelor învățării dobândite în
contexte non-formale și informale

•

Organizarea de campanii/acțiuni de
informare și conștientizare pentru
promovarea importanței formării
profesionale și participării la programele de
FPC

•

Alte acțiuni inovative pentru creșterea
participării la FPC și oferirea unui sprijin
educațional individualizat, inclusiv prin
activități de cooperare transnațională și
transfer de bune practici

Organizații sindicale;
Patronate;
Asociații profesionale;
Centre publice sau private
de validare/certificare a
învățării anterioare;
Furnizori de FPC
autorizați, publici şi privați,
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru
carieră;

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

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2
AmHdZa

Camere de comerț,
industrie și agricultură;
ONG-uri.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Stagii de practică
pentru studenţi

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Creșterea ratei de
participare a
studenților (ISCED 57) la programele de
învățare la locul de
muncă (ex. stagii de
practică, internshipuri) din cadrul
parteneriatelor nou
înființate/ dezvoltate
care să faciliteze
inserția pe piața
muncii a
absolvenților de
studii terțiare

Instituții de învățământ
superior publice și private,
acreditate

a) Obligatorii:
• Sprijinirea încheierii unor parteneriate
sustenabile cu sectorul privat pentru
facilitarea tranziției de la educație la un loc de
muncă prin instituirea unui sistem funcțional
de stagii de practică la un potențial angajator,
programe de internship/programe de învățare
la locul de muncă, adresate studenților din
instituțiilor de învățământ superior (ISCED 57);
• Organizarea și derularea de programe de
învățare prin experiență practică, furnizarea
de servicii de consiliere și orientare
profesională axate pe dobândirea de
competențe transversale corelate cu
necesitățile pieței muncii, formarea de
competente antreprenoriale prin
întreprinderea simulată, în special în
sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC şi din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI
adresate studenților.
b) Secundare:
• Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat către rețeaua
instituțiilor de învățământ superior privind
nevoile lor de instruire, precum și de la
instituțiile de învățământ superior către
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor
actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel
regional /local;
• Organizarea de stagii de practică în statele
membre ale Uniunii Europene, unde s-au
înregistrat progrese vizibile în domeniile
vizate de proiect.
• Pilotarea de soluții inovative de facilitare a
practicii, de instrumente inovative de
consiliere, orientare, evaluare a
competențelor, inclusiv prin intermediul TIC.

Angajatori
Asociații profesionale
Camere de comerț și
industrie
Instituții și organizații
membre ale Pactelor
Regionale și
Parteneriatelor Locale
pentru Ocupare și
Incluziune Socială

Valoarea
grantului
Maximum
1.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

12 august
2019, ora
16:00

http://mfe.gov.
ro/event/stagii
-de-practicapentrustudenti/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Stagii de practică
pentru elevi

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.14)

Obiectivul
programului
Creșterea participării
la programe de
învățare la locul de
muncă a elevilor și
ucenicilor din
învățământul
secundar și terțiar
non-universitar, cu
accent pe sectoarele
economice cu
potențial competitiv
identificate conform
SNC și din domeniile
de specializare
inteligentă conform
SNCDI

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

MEN și structuri agenții/
organisme relevante,
subordonate/ coordonate
de către acesta
Angajatori (în calitate de
parteneri de practică)
Asociații profesionale
Camere de comerț și
industrie
ONG-uri
Furnizori publici și privați
de orientare și consiliere
profesională
Organizaţii sindicale şi
organizaţii patronale

•

Pentru propunerile de
proiecte care vizează
învățarea la locul de
muncă solicitanți și
parteneri eligibili sunt:
Inspectorate Şcolare
Judeţene (ca structuri în
subordinea MEN)
Asociaţii profesionale
Angajatori, în calitate de
parteneri de practică
ONG, în calitate de
parteneri de practică

•

•

•

•

•

•
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Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între
organizatorii (unităţi de învăţământ) şi
partenerii de practică (societăţi comerciale/
structuri asociative, potențiali angajatori ai
viitorilor absolvenți, în special cu entități din
sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC și din
domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI);
Organizarea și derularea programelor de
învățare la locul de muncă (internship/
traineeship, stagii de practică, instruire
practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv
activități de tip firmă de exercițiu (în
conformitate cu metodologiile aplicabile
fiecărui tip de activitate, acolo unde este
cazul);
Organizarea competițiilor profesionale,
concursurilor pe meserii, competițiilor și
târgurilor pentru firme de exercițiu;
Furnizarea de servicii de consiliere și
orientare profesională pentru elevi, axate
pe dobândirea de competențe care
răspund necesităților pieței muncii;
Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat către rețeaua
unităților de învățământ privind nevoile lor
de instruire, precum și de la unitățile de
învățământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor actuale și viitoare ale
pieței muncii la nivel regional /local;
Pilotarea de soluții inovative de facilitare a
practicii, de instrumente inovative de
consiliere, orientare, evaluare a
competentelor, inclusiv prin intermediul
TIC;
Organizarea de stagii de practică în state
membre ale Uniunii Europene, unde s-au
înregistrat progrese vizibile.

Valoarea
grantului
Bugetul alocat
unei cereri de
finanțare va fi
cuprins între
echivalentul
în lei a
inimum
75.000 euro și
maximum
500.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

30 iulie
2019, ora
16:00

http://mfe.gov.
ro/apelulstagii-depracticapentru-elevi/
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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)
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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
unități
administrativteritoriale și
ADI,
pentru
cheltuielile
eligibile care
nu intră sub
incidența
regulilor de
ajutor de stat
20% pentru
microîntreprind
eri și
întreprinderile
mici
30% pentru
întreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mari

31
decembri
e 2019

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelorpentru-douaapeluri/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Monitorizarea
consumului de
energie la
consumatorii
industriali

Obiectivul
programului
Implementarea de
sisteme de
monitorizare a
consumurilor de
energie la
consumatorii
industriali

Solicitanți eligibili

Societăţile cu
personalizate juridică din
industrie cu consumuri de
peste 1.000 tep/an

Activități eligibile

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.3)
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Operatorii concesionari de
distribuţie energie
electrică, care se supun
obligaţiilor de
implementare a contorizării
inteligente în proporţie de
80% până în 2020
(conform Ordinului ANRE
nr. 145/2014 privind
implementarea sistemelor
de măsurare inteligentă a
energiei electrice, cu
modificările şi completările
ulterioare)

Informații
suplimentare

0%

31
decembri
e 2019

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelor-incadrulapeluluimonitorizareaconsumuluide-energie-laconsumatoriiindustriali/

•

Realizarea sistemelor de măsurare
inteligentă a energiei electrice;

Maxim
15.000.000
euro/proiect

0%

31
decembri
e 2019

•

Modernizarea/retehnologizarea şi/sau
extinderea rețelei de distribuție de
joasă/medie tensiune aferente zonei
omogene din proiectul propus, în vederea
asigurării condițiilor optime de realizare a
sistemelor de măsurare inteligentă care să
permită adaptarea acestora la sisteme de
comunicare digitale bidirecționale,
monitorizarea interactivă, inteligentă și in
timp real sau aproape real și gestionarea
consumului de energie electrică, cu pierderi
minime și cu un nivel înalt de securitate,
siguranță și de calitate în aprovizionarea
consumatorilor finali cu energie electrică.

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelorpentru-douaapeluri/

•
Reducerea
consumului mediu de
energie electrică la
nivelul locuinţelor

Termen
limita

Maxim
200.000 euro

•
•

Implementarea
distribuţiei
inteligente într-o
zonă omogenă de
consumatori
casnici de energie
electrică

Contribuția
beneficiarului

Achiziţionarea şi implementarea sistemului
de monitorizare a consumului de energie la
nivelul platformei industriale respectiv
instalaţii/echipamente necesare realizarii de
sisteme de monitorizare a consumului de
energie la întreprinderi (societăţi) din
industrie cu consumuri de peste 1.000
tep/an, în scopul de reducere imediată și pe
termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de
energie, localizarea punctelor de aplicare şi
cuantificarea potenţialului de reducere a
consumului de energie si pentru
maximizarea eficienţei măsurilor de creştere
a eficienţei energetice ce pot fi aplicate
ulterior de catre solicitant
Pregatirea proiectului
Managementul proiectului, auditul
proiectului;
Informare şi publicitate

•

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, OS
6.2)

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Valoarea
grantului
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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)

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
•
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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
decembri
e 2019

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelor-incadrulapeluluisprijinireainvestitiilor-incogenerarede-inaltaeficienta/

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
întreprinderile
mari

distribuitorul de
energie al parcului
industrial
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Investiţii în
procesarea/
marketingul
produselor din
sectorul pomicol

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA,
Submăsura 4.2a)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Modernizarea și
crearea de unități de
procesare și
comercializare

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

Investiţii în active corporale din sectorul de
procesare a produselor provenite din sectorul
pomicol pentru:
•
înființarea, extinderea și/sau modernizarea
unităților ce procesează materie primă
provenită din sectorul pomicol menționată în
Anexa I de la TFUE;
•
înființarea, extinderea și/sau modernizarea
de rețelele locale de colectare, recepție,
depozitare, condiționare, sortare și
ambalare;
•
producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile în unitatea proprie;
•
acţiuni de marketing (nu sunt eligibile
proiectele care conțin doar acțiuni de
marketing);

Introducerea de noi
tehnologii pentru
dezvoltarea de noi
produse și procese
tehnologice
Creșterea valorii
adăugate a
produselor din
sectorul pomicol
Îmbunătăţirea
controlului intern al
calităţii

APEL NELANSAT

Creşterea numărului
de locuri de muncă
Scăderea
consumului de
energie şi a emisiilor
de GES
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cooperativele și
grupurile de producători

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
50% pentru
IMM-uri
60% pentru
întreprinderi
mari
30% pentru
investiţii
colective

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://portal.a
fir.info/informa
tii_institutional
e_dezbatere_
publica_docu
mente_supus
e_dezbaterii_
publice

Investiții în active necorporale pentru:
•
organizarea şi implementarea sistemelor de
management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu
investiţiile corporale ale proiectului;
•
achiziționarea de tehnologii (know‐how),
patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului;
•
achiziţionarea de software, identificat ca
necesar în documentația tehnico-economică
a proiectului.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Investiţii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole sau
silviceInfrastructură de
irigaţii

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Acordarea de sprijin
pentru investiții în
modernizarea
infrastructurii
secundare de irigații

Organizaţii ale Utilizatorilor
de Apă pentru Irigaţii,
constituite din
proprietari/utilizatori de
terenuri agricole conform
legislaţiei în vigoare

Investiţii în modernizarea infrastructurii secundare
de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare
de punere sub presiune și/sau racordarea la
utilități, inclusiv construcția/modernizarea
bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat

Valoarea
grantului
Maxim
1.000.000
Euro/proiect
pentru
sistemele de
irigații
aferente
stațiilor de
pompare de
punere sub
presiune

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 august
2019

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_4_3_infrastru
ctura_agricola
_si_forestiera
_sm_4_3_infr
astructura_de
_irigatii

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.3)
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Programul de
investiţii,
modernizare şi
dezvoltare a
infrastructurii în
staţiunile balneare
sau balneoclimatice

Programul
guvernamental are
scopul să stimuleze
şi să încurajeze
investiţiile în unităţile
medico-balneare şi
de recuperare, să
contribuie la crearea
sau modernizarea
infrastructurilor
conexe de utilitate
publică, la crearea
de noi locuri de
muncă, precum şi
calificarea şi
profesionalizarea
personalului ce
activează în
domeniu.

Societăţile comerciale,
înfiinţate
în conformitate cu
prevederile Legii
societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare

APEL NELANSAT

Se estimează un număr
mediu anual de
circa 100 întreprinderi
beneficiare.

Activități eligibile

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una
sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile:
 lucrări de construcţie, extindere şi reabilitare
de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi
cazare, precum şi a capacităţilor de tratament
balnear;
 construcţia, extinderea şi reabilitarea
obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi
de agrement din staţiunile balneare;
achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură
medicală specifice tratamentelor balneare;

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Maxim
200.000 euro

Minim 50% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://gov.ro/ro
/guvernul/sedi
nteguvern/sprijinguvernamenta
l-pentrumodernizareasidezvoltareastatiunilorbalneare

 construcţia, extinderea și reabilitarea de centre
de informare turistică şi dotarea acestora;
 alte obiective de investiţii prin care societăţile
comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii
balneare respective;
 cheltuieli cu achiziționarea și derularea de
programe de formare și calificare profesională
a lucrătorilor în unitați de alimentație publică și
unitățile hoteliere și a specialiștilor în domeniul
sănătății, angajați ai beneficiarului și implicați
în implementarea proiectului finanțat;
 venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru
fiecare nou loc de muncă creat și ocupat de
specialiști în domeniul sănătății, în urma
implementării proiectului până la valoarea
minimă a 12 salarii medii brute pe economie,
precum şi contribuţiile obligatorii ale
angajatorului aferente, conform prevederilor
legale în vigoare.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Schema de ajutor
de minimis privind
programul
guvernamental
„gROwth - Investim
în copii, investim în
viitor”

Încurajarea înființării
de grădinițe cu profil
sportiv în scopul
stimulării dezvoltării
armonioase a
copiilor având în
vedere lipsa unor
asemenea grădinițe
în România și
asigurării accesului
la aceste grădinițe
prin stabilirea unor
tarife suportabile.

Persoanele juridice de
drept privat, inclusiv
organizații
neguvernamentale,
asociații, fundații și/sau
grupuri fiscale,
Comitetul Olimpic și
Sportiv Român, federațiile
sau cluburile sportive,
care iau inițiativa construirii
de grădinițe cu profil
sportiv

În cadrul prezentei
scheme de ajutor de
minimis se vor
acorda ajutoare unui
număr de 1.000 de
beneficiari.

Activități eligibile

Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția
și/sau înființarea, amenajarea și dotarea
grădinițelor cu profil sportiv.
Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2
săli de grupă standard, instituite conform
prevederilor legale în vigoare, și are toate
facilitățile necesare conform prevederilor
prezentei scheme;
b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu
profil sportiv pot fi construcții noi sau existente
care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea
funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să
nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în ultimii 5
ani;
c) obiectivele de investiții trebuie să
îndeplinească standarde minime de construcție,
de dotare generală și sportivă, de personal de
specialitate și de echipamente sportive, conform
prevederilor prezentei scheme;
d) existența unui număr de minimum 10 angajați
aferenți proiectului pe perioada de funcționare a
grădiniței, atât personal de specialitate, cât și
personal de deservire.

Valoarea
grantului
Maxim
500.000 de
euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Contribuția
proprie a
beneficiarului
trebuie să
acopere
diferența
necesară
finalizării și
funcționării
corespunzătoar
e a proiectului
de investiții.

31
decembrie
2020

http://gov.ro/ro
/stiri/primareuniune-acomisieipentruprogramulgrowthinvestim-incopii-investimin-viitor

Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate
în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10
ani de la data obținerii autorizației de funcționare;
în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma
obținută ca ajutor de minimis conform
prevederilor prezentei scheme.
Proiectele de investiții beneficiare ale
Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24
de luni de la emiterea Acordului de finanțare.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de stat având ca
obiectiv stimularea
investiţiilor cu
impact major în
economie
Instituită prin
Hotărârea
Guvernului nr.
807/2014

Obiectivul
programului
Dezvoltarea
regională, prin
realizarea de
investiții iniţiale în
active fixe de înaltă
tehnologie pentru
realizarea de
produse cu valoare
adăugată mare,
indiferent de
dimensiunea
beneficiarilor

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

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

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în
toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor
menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu
modificările și completările ulterioare, precum și
în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu
se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1
la Ghidul solicitantului
Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără
T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv
echivalentul a aproximativ 1 milion euro,
conform HG 880/ 2018

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Maxim 37,5
mil.euro

Regiunile
Centru, NordEst, Sud-Est,
Sud Muntenia,
Sud-Vest,
Nord-Vest –
minim 50% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile

Depunere
continuă

http://discutii.
mfinante.ro/st
atic/10/Mfp/bu
get/sitebuget/
ajutordestat/G
hidulSolicitant
uluiRevizia2_0
6082018.pdf

Regiunile Vest
și Ilfov – minim
65% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile
Regiunea
București –
minim 90% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programele de
finanţare ale
Ministerului pentru
Românii de
pretutindeni
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Obiectivul
programului
Sprijinirea activității
românilor de
pretutindeni prin
acordarea de
finanţări
nerambursabile şi
alte mijloace de
sprijin financiar, în
limita bugetului
alocat, cu
respectarea
principiilor liberei
concurenţe,
eficacităţii utilizării
fondurilor publice,
transparenţei şi a
tratamentului egal.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Reprezentantul unei
asociaţii, fundaţii, unităţi de
cult, al unei categorii de
organizaţii
neguvernamentale ale
românilor de pretutindeni
sau a unei organizaţii
internaţionale;

Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii
etnice, culturale, religioase şi lingvistice a
românilor din vecinătate, din emigraţie şi din
diaspora de mobilitate, precum şi întărirea
legăturilor dintre România şi comunităţile
româneşti din afara graniţelor ţării.
Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a
românilor, promovarea României şi a valorilor
comunităţilor româneşti, prin sprijinirea massmediei de expresie românească din comunităţile
româneşti de peste hotare.
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea
procesului de integrare a românilor care îşi au
domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a
românilor de pretutindeni şi formarea noii
generaţii, care să reprezinte România şi
interesele româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi
respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului
asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o
generează în rândul comunităţilor de români.
Președinția României la Consiliul Uniunii
Europene - (program valabil numai pentru prima
sesiune de finanțarea a anului 2019) –
promovarea la nivel european a imaginii
României și a expertizei românești la nivel de
competențe specifice, creșterea vizibilității
Președinției României, sprijinirea și promovarea
valorilor comune europene la nivelul organizațiilor
reprezentative ale românilor din afara granițelor
țării în scopul respectării drepturilor românilor de
pretutindeni și diseminării informațiilor privind
oportunitățile disponibile în țările membre pentru
toți cetățenii europeni.

Persoană fizică autorizată
sau juridică de drept public
sau privat din România
sau din străinătate și care
utilizează finanțări
nerambursabile pentru
derularea de proiecte sau
acțiuni în sprijinul
românilor de pretutindeni.

Valoarea
grantului
Neprecizată

Contribuția
beneficiarului
Minim 5%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://www.mp
rp.gov.ro/web/
documentenecesaredepunerii-deproiecte/
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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

Programul național
multianual pentru
susținerea
meșteșugurilor și
artizanatului

Susținerea micilor
meșteșugari in
promovarea
produselor proprii şi
conservarea şi
stimularea
promovării mai largi
a tradițiilor autohtone

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Societățile comerciale,
societățile cooperative,
inclusiv societățile
cooperative
meșteșugărești mixte,
persoanele fizice
autorizate care desfășoară
activități economice in mod
independent,
întreprinderile individuale,
întreprinderile familiale,
asociații profesionale sau
fundații si au ca scop
promovarea
meșteșugurilor si a
meseriilor care presupun
un număr mare de operații
executate manual, a
produselor si serviciilor cu
specific tradițional, inclusiv
din domeniul artei
populare si artizanatului.
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

Programul constă în organizarea Târgului
naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2019 pe
durata a 3 zile.

Suma
maxima
acordata unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu
va depăși
2000 lei
pentru târg

In cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor
putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești
si/sau de artizanat) si vor putea desfășura
activități economice in condițiile legislației in
vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenți la
târg vor putea organiza la standul propriu pentru
vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru.
In cadrul atelierelor de lucru artizanii si
meșteșugarii vor explica si demonstra practic
cum se pregătesc si se obțin produsele lor.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.aip
pimm.ro/categ
orie/programe/
proiecteproceduriimplementare2019/

Suma
maxima
aferenta
cazării pentru
beneficiari
este de
maxim 1600
lei/beneficiar
pentru patru
nopți de
cazare
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Programul național
multianual de micro
industrializare

Susținerea
investițiilor în
sectoarele
economice prioritare,
creșterea volumului
de activitate și a
competitivității IMM
din aceste sectoare

Microîntreprinderi,
întreprinderi mici si mijlocii
ce au cel puţin 1 an
calendaristic de la
înfiinţare la data
deschiderii aplicaţiei
electronice de înscriere a
planului de afaceri și codul
CAEN pentru care solicită
finanțare este eligibil în
cadrul Programului și
autorizat a fi desfășurat la
momentul înscrierii online

Obiectul finanțării trebuie sa se încadreze în una
sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
• Echipamente tehnologice;
• Aparate si instalații de măsură, control,
reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare
electronice cu/fără printer pentru etichetare,
aparate de marcat electronice fiscale;
• Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu
excepția vehiculelor de teren simbol G,
conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu
modificările si completările ulterioare;
• Investițiile în active necorporale referitoare la
brevete de invenție, mărci de produse și
servicii, software-uri;
• Achiziționarea de spații de lucru, spații de
producție;
• Achiziționarea de bunuri prevăzute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotică si 3.3 sisteme de protecție a valorilor
umane si materiale, conform H.G. nr.
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea si duratele normale de
funcționare a mijloacelor fixe, cu
completările și modificările ulterioare;
• Realizarea unei pagini web;
• Achiziționarea de instalații/echipamente
specifice în scopul obținerii unei economii de
energie, precum și sisteme care utilizează
surse regenerabile de energie pentru
eficientizarea activităților pentru care a
solicitat finanțare;
• Achiziționarea de instalații de încălzire sau
climatizare aferente spațiului de lucru sau
producție;
• Cursuri de dezvoltare a abilităților
antreprenoriale;
• Consultanța.

APEL NELANSAT
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Valoarea
grantului
Maxim
450.000 lei

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.aip
pimm.ro/categ
orie/programe/
proiecteproceduriimplementare2019/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul de
dezvoltare și
modernizare a
activităților de
comercializare a
produselor și
serviciilor de piață

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Întărirea capacitații
operatorilor
economici de
promovare a
produselor și
serviciilor de piață
Dezvoltarea și
modernizarea
activității
comercianților si
prestatorilor de
servicii de piață

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinderi mici și mijlocii

• achiziționarea de echipamente IT tehnica de
calcul;
• achiziționarea de cititoare pentru cod de
bare;
• achiziționarea de cantare electronice cu/fără
printer pentru etichetare;
• achiziționarea de aparate de marcat
electronice fiscale;
• achiziționarea de echipamente tehnologice
mașini, utilaje si instalații de lucru-inclusiv
software-ul aferent, aparate si instalații de
măsurare, control si reglare necesare
desfășurării activităților pentru care a solicitat
finanțare;
• achiziționarea de electro si motostivuitoare;
• investițiile in active necorporale referitoare la
brevete de invenție, mărci de produse si
servicii (etichetare ecologica, licențe),
software pentru comerțul on-line, software-uri
necesare desfășurării activităților de
comercializare a produselor si serviciilor de
piața;
• achiziționarea de bunuri prevăzute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotica si 3.3 sisteme de protecție a valorilor
umane si materiale;
• achiziționarea de autoutilitare, cu excepția
vehiculelor de transport rutier de mărfuri in
contul terților sau contra cost, solicitate de
întreprinderile care efectuează transport
rutier de mărfuri in contul terților sau contra
cost;
• certificarea unui sistem de management al
calității/ mediului/sănătății si securității
ocupaționale/siguranței alimentelor;
• realizarea unui site pentru prezentarea
activității solicitantului si a produselor sau
serviciilor promovate;
• achiziționarea de instalații/echipamente
specifice in scopul obținerii unei economii de
energie, etc.

Societăți cooperative

care au ca obiect de
activitate comercializarea
produselor si serviciilor de
piață și
au cel puțin 1 an
calendaristic de la
înființare
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Valoarea
grantului
Maxim
250.000 lei

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.aip
pimm.ro/categ
orie/programe/
proiecteproceduriimplementare2019/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

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
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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