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.

IMM-uri sau grupuri de
IMM-uri

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

IMM-uri sau grupuri de
IMM-uri

Uniunea
Europeană

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

Activități eligibile

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

Valoarea grantului

Contribuția
beneficiaru
lui

Maxim 50.000 euro/
beneficiar

30%

Apel
continuu

http://ec.europa.eu/research
/participants/portal/desktop/
en/funding/sme_participatio
n.html

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

30%

Apel
continuu

http://ec.europa.eu/research
/participants/portal/desktop/
en/funding/sme_participatio
n.html

Termen
limita

Informații suplimentare

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.

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:
procese, prototipuri, validări,
demonstrații și testare în condiții
din lumea reală și replicarea
pieței.
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Uniunea
Europeană

Orizont 2020 – Fast
Track to Innovation
(FTI)
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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.

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;

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

Apel
continuu

https://ec.europa.eu/progra
mmes/horizon2020/en/h202
0-section/fast-trackinnovation-pilot

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.

- 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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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

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).

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

Maxim 3 mil euro/
beneficiar

30%

Apel
continuu

https://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/desktop
/en/opportunities/h2020/topi
cs/fetopen-01-2018-20192020.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.

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
Uniunea
Europeană

H2020-JTI-BBI-2019
-Empower SME
clusters to bring
SMEs ‘across the
valley of death’
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Crearea
instrumentelor
adecvate pentru
a dezvolta
capacitatea
clusterelor sa
sprijine IMM-urile

IMM-uri

actiuni ce vizeaza sprijinirea și
instruirea IMM-urilor din domeniul
bioindustriilor

Buget apel: 135
milioane euro

Bugetul proiectului:
1,5 milioane euro

Variabila

4
septembrie
2019

https://ec.europa.eu/info/fun
dingtenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topicdetails/bbi-2019-so4s4;freeTextSearchKeyword=
SME;typeCodes=1;statusCo
des=31094501,31094502;pr
ogramCode=null;programDi
visionCode=null;focusAreaC
ode=null;crossCuttingPriorit
yCode=null;callCode=Defaul
t;sortQuery=deadline;orderB
y=asc;onlyTenders=false;to
picListKey=topicSearchTabl
ePageState
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Uniunea
Europeană

Uniunea
Europeană

H2020-INNOSUP-102020 -Closing the
finance gap for IPRdriven start-ups and
SMEs

COS-ENTRECOMP2018-3-01: Support
for the
Implementation of
the
Entrepreneurship
Competence
Framework
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Scopul acestui
apel este de a
încuraja IMMurile inovatoare
și start-up-urile și
își promoveze
ma bine
produsele și
serviciile
inovatoare și săși dezvolte
viziunea
strategică.

Consorții formate cel
puțin 3 entități

Scopul general al
acestui apel este
de a transforma
EntreComp de la
stadiul de idee în
acțiune pentru a
aduce plus
valoare
comunităților de
utilizatori la nivel
local, regional și
național.

Consorțiu din 6 entități
din care minim 1 IMM

acțiuni ce vizează dezvoltarea și
funcționarea unei platforme, ce va
funcționa ca un instrument de
sprijin și asistență online și care
pot servi ca instrumente pilot
pentru măsurile viitoare legate de
InvestEU-Advisory Hub și
beneficiarii Consiliului European
pentru Inovare.

Buget alocat 2019:
1 mil euro

0%

29
octombrie
2019

https://ec.europa.eu/info/fun
dingtenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topicdetails/innosup-10-2020

Maxim 500.000 euro
/ proiect

10%

22 august
2019

https://ec.europa.eu/info/fun
dingtenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topicdetails/cos-entrecomp-2018301;freeTextSearchKeyword
=SME;typeCodes=0,1;statu
sCodes=,31094502;programCode=n
ull;programDivisionCode=nu
ll;focusAreaCode=null;cross
CuttingPriorityCode=null;call
Code=Default;sortQuery=op
eningDate;orderBy=asc;only
Tenders=false;topicListKey=
topicSearchTablePageState

Platforma va asigura comunicarea
între experți și specialiști din
diferite medii (ingineri, avocați,
specialiști în industrie, experți în
finanțe, inclusiv băncile naționale
etc.)

Activitățile susținute de prezentul
apel de proiecte urmărește să
încurajeze utilizarea sistematică a
Cadrului de Competență pentru
Antreprenoriat (EntreComp)
pentru a sprijini dezvoltarea și
evaluarea spiritului antreprenorial
și a competențelor și pentru a
facilita progresul în continuare în
răspândirea și efiencientizarea
educației și formării
antreprenoriale .
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Uniunea
Europeană

EDIDP-SME-2019:
Innovative and
future-oriented
defence solutions
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Aceast apel
încurajează rolul
IMM-urilor în
promovarea
inovației, a
agilității și a
capacității de
adaptare a
tehnologiilor, de
la aplicațiile civile
la cele de
apărare, pentru a
transforma
tehnologia și
rezultatele
cercetării în
produse într-un
mod rapid și
eficient din punct
de vedere al
costurilor.

Consorțiu din minim 3
entități din care minim 1
IMM

Propunerile de proiect se pot
referi la produse, soluții și
tehnologii inovatoare în domeniul
apărării, inclusiv cele care pot
crea un efect disruptiv și pot
îmbunătăți disponibilitatea și
durabilitatea forțelor UE în toate
domeniile de sarcini și misiuni, de
exemplu în ceea ce privește
operațiunile, echipamentele, baze,
soluțiile energetice , noi sisteme
de supraveghere.

Bugetul total al
apelului 7.500.000
euro

De la 80%
la 10% în
funcție de
acțiune

29 august
2019

https://ec.europa.eu/info/fun
dingtenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topicdetails/edidp-sme2019;freeTextSearchKeywor
d=SME;typeCodes=0,1;stat
usCodes=,31094502;programCode=n
ull;programDivisionCode=nu
ll;focusAreaCode=null;cross
CuttingPriorityCode=null;call
Code=Default;sortQuery=op
eningDate;orderBy=asc;only
Tenders=false;topicListKey=
topicSearchTablePageState
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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

PAGINA 7 DIN 7

9 AUGUST 2019

