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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Romania 
profesională – 
Intreprinderi 
competitive 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 3, PI 8.v, OS 
3.8) 
 
 

NOU! 

Creșterea numărului 
de angajați care 
beneficiază de 
instrumente, metode, 
practici etc standard 
de management al 
resurselor umane și 
de condiții de lucru 
îmbunătățite în 
vederea adaptării 
activității la dinamica 
sectoarelor 
economice cu 
potențial competitiv 
identificate conform 
SNC/domeniilor de 
specializare 
inteligentă conform 
SNCDI  

 

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

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

Valoarea 
maximă 
eligibilă a 
unui proiect 
este de 
150.000 
euro 

Variabilă Apel  deschis 
în perioada 12 
octombrie 
2017, ora 
10:00 - 12 
decembrie 
2017, ora 
16:00 

http://bit.ly/
2yqPtYn  

http://bit.ly/2yqPtYn
http://bit.ly/2yqPtYn
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Inovare prin 
formare  

 

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

 

APEL NELANSAT 

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

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

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

 

Valoarea 
maximă a 
ajutorului de 
stat pentru 
un proiect 
de formare 
este de 
225.000 
euro. 

Valoarea 
maximă a 
unui proiect 
în cadrul 
acestui apel 
este de 
500.000 
euro. 

Variabilă Apel nelansat http://www.f
onduri-
ue.ro/presa/
noutati-am-
oi/details/6/
289/am-
pocu-
public%C4
%83-
%C3%AEn-
consultare-
gs-cs-
%E2%80%
9Einovare-
prin-
formare 

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/289/am-pocu-public%C4%83-%C3%AEn-consultare-gs-cs-%E2%80%9Einovare-prin-formare
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
consolidării 
dezvoltării 
tehnologice, a 
inovării, inclusiv 
a creșterii 
eficienței 
energetice, și a 
transferului de 
cunoștințe 

 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT SI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura I.1, 
O.S.1.5) 

 

NOU! 

Să sprijine proiecte 
ce vizează 
dezvoltarea sau 
introducerea unor 
produse și 
echipamente noi sau 
substanțial 
îmbunătățite, a unor 
procese și tehnici noi 
sau îmbunătățite, a 
unor sisteme de 
gestionare și 
organizare noi sau 
îmbunătățite, inclusiv 
la nivelul prelucrării 
și al comercializării. 

Operatorii economici care 
practică pescuitul comercial;  

organizațiile/asociațiile de 
pescari; 

organizațiile de producători 
cu activitate în domeniul 
pescuitului;  

institute de cercetare-
dezvoltare;  

stațiuni de cercetare-
dezvoltare;  

universități. 

• Dezvoltarea și/sau introducerea unor 
produse și echipamente noi sau substanțial 
îmbunătățite în domeniul pescuitului;  

• Dezvotarea și/sau introducerea unor 
procese și tehnici noi sau îmbunătățite în 
domeniul pescuitului;  

• Dezvoltarea și/sau introducerea unor 
sisteme de gestionare și organizare noi sau 
îmbunătățite, inclusiv la nivelul prelucrării și 
al comercializării peștelui. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
367.320 lei 
 
Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
22.957,50 
lei 

Variabilă 17 noiembrie 
2017, ora 
12:00 

http://ampe
ste.ro/docs/
POPAM/Gh
iduri/Ghidur
i_iunie_201
7/GHID_I.1/
Ghid_solicit
ant__I.1._v
er.1_search
able.pdf 

 

http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.1/Ghid_solicitant__I.1._ver.1_searchable.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Sporirea 
competitivității și 
a viabilității 
întreprinderilor 
din domeniul 
pescuitului, 
inclusiv a flotei 
costiere la scară 
mică, și 
îmbunătățirea 
condițiilor de 
siguranță sau de 
lucru 

 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT SI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura I.2, 
O.S.1.4) 

 

NOU! 

Îmbunătățirea 
activității pescarilor, 
prin oferirea de 
informații științifice, 
tehnice și 
economice, întrun 
mod mai structurat 

Operatorii economici care 
practică pescuitul comercial 

organizațiile/asociațiile de 
pescari care au minim 5 
pescari comerciali 

organizațiile de producători 
cu activitate în domeniul 
pescuitului  

organisme de drept public 

 

• Studiile de fezabilitate și serviciile de 
consiliere care evaluează viabilitatea 
proiectelor potențial eligibile pentru sprijin 
FEPAM; 

• Furnizarea de servicii de consultanță 
profesională cu privire la sustenabilitatea 
mediului, având ca obiectiv limitarea și, 
acolo unde este posibil, eliminarea 
impactului negativ al activităților de pescuit 
asupra ecosistemelor marin, terestru și de 
apă dulce;  

• Furnizarea de servicii de consultanță 
profesională cu privire la strategii de afaceri 
și de marketing. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
114.787,5 
lei 
 
Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
11.478,75 
lei 

Variabilă 17 
noiembrie201
7, ora 12.00 

http://ampe
ste.ro/docs/
POPAM/Gh
iduri/Ghidur
i_iunie_201
7/GHID_I.2/
Ghid_masu
ra_I.2_-
_Servicii_d
e_consiliere
_Searchabl
e.pdf 

 

http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/GHID_I.2/Ghid_masura_I.2_-_Servicii_de_consiliere_Searchable.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Eficiența 
energetică si 
atenuarea 
schimbărilor 
climatice-
Inlocuirea sau 
modernizarea 
motoarelor 

 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT SI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura I.21, 
O.S.1.5) 

 

NOU! 

Pescuitul în apele 
interioare şi fauna şi 
flora acvatică din 
apele interioare, 
ameliorarea 
eficienţei energetice 
şi diminuarea 
efectelor 
schimbărilor 
climatice 

Proprietarii de 
nave/ambarcațiuni de pescuit 

 

Sprijinirea creşterii eficienţei energetice pentru 
următoarele investiții: 

 -inlocuirea motorelor principale sau auxiliare;  

-modernizarea motorelor principale sau auxiliare. 

Valoarea 
maxima 
eligibilă / 
proiect / 
9.183 lei 

Variabilă 17 
noiembrie201
7, ora 12.00 

http://ampe
ste.ro/docs/
POPAM/Gh
iduri/Ghidur
i_iunie_201
7/Ghid_I.21
/Ghid_solici
tant__I.21_
searchable.
pdf 

 

http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_iunie_2017/Ghid_I.21/Ghid_solicitant__I.21_searchable.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Valoarea 
adaugata,calitate
a produselor si 
utilizarea 
capturilor 
nedorite 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT SI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura I.22, 
O.S.1.4) 

NOU! 

Creșterea veniturilor 
pescarilor prin 
activități 
complementare 

Proprietarii de nave de 
pescuit;  

Organizații de pescari sau 
asociații de pescari;  

Organizații de producători, 
asociații de organizații de 
producători sau organizații 
interprofesionale 

 

• investiţii care adaugă valoare produselor 
pescărești  

• investiţii în special prin autorizarea pescarilor 
de a-şi desfășura activităţile de prelucrare  

• investiţii în special prin autorizarea 
activităţilor de comercializare şi vânzare 
directă a capturilor  

• investițiile inovatoare la bord care 
înbunătăţesc calitatea produselor pescăreşti 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
459.150 lei 

Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
22.957,50 
lei 

Variabilă 17 
noiembrie201
7, ora 12.00 

http://ampe
ste.ro/docs/
POPAM/Gh
iduri/Ghidur
i_aprobate_
iulie_2017/
GHID_I.22/
Ghid_solicit
ant__I_22_
searchable.
pdf 

 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Investiţii 
productive în 
acvacultură – 
creșterea 
eficienței 
energetice, 
energie 
regenerabilă 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT ȘI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura II.4) 
 
 
 
NOU! 
 

Protejarea și 
refacerea 
biodiversității 
acvatice și 
îmbunătățirea 
ecosistemelor legate 
de acvacultură și 
promovarea unei 
acvaculturi eficiente 
din punctul de 
vedere al utilizării 
resurselor. 

Întreprinderile care au 
desfășurat activități în 
domeniul acvaculturii cel 
puțin în ultimii 2 ani și 
continuă în prezent 

• Sprijinul se acordăpentru modernizarea 
întreprinderilor existente din domeniul 
acvaculturii privind utilizarea surselor 
regenerabile de energie, precum și eficiența 
energetică.  

 
• În cazul proiectelor care presupun producerea 

de energie din surse regenerabile, energia 
electrică astfel obținută va fi destinată 
exclusiv consumului propriu sau pentru 
compensarea consumului de energie din 
Sistemul Energetic Național. 

Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
22.957,50 
lei  
 
Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
1.147.875 
lei  
 

50% pentru 
microîntrepri
nderi, 
intreprinderi 
mici, mijlocii 
şi ONG-uri 
cu activitate 
economică 
în domeniul 
acvaculturii;  

70% pentru 
întreprinderil
e mari. 

17 
noiembrie201
7, ora 12.00 

http://ampe
ste.ro/popa
m-2014-
2020/ghidul
-
solicitantulu
i-
popam/ghid
ul-
solicitantulu
i-
aprobat.htm
l 

http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
http://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/Ghiduri_aprobate_iulie_2017/GHID_I.22/Ghid_solicitant__I_22_searchable.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Crearea de 
servicii de 
gestionare, de 
înlocuire și de 
consiliere pentru 
fermele de 
acvacultură 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT ȘI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura II.5, lit. a) 
 
 
 
 
NOU! 
 

Întărirea dezvoltării 
tehnologice, inovare 
și transfer de 
cunoștințe, care va 
permite dezvoltarea 
producției cu specii 
cu potențial bun de 
piață, îmbunătățirea 
semnificativă a 
produselor, 
proceselor și 
sistemelor 
organizaționale la 
nivelul fermei, 
studierea fezabilității 
tehnice și economice 
a produselor și 
proceselor inovative. 

Institute de Cercetare-
Dezvoltare; 
 
Stațiuni de Cercetare-
Dezvoltare;  
 
Universități de stat. 

• Crearea de servicii de gestionare, de 
înlocuire și de consiliere cu accent pe 
respectarea legislației Uniunii și a celei 
naționale privind protecția mediului, precum 
și cerințele privind amenajarea spațială 
maritimă; 

• Crearea de servicii de gestionare, de 
înlocuire și de consiliere pentru fermele de 
acvacultură pentru evaluarea impactului 
asupra mediului așa cum este menționat în 
Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și în Directiva 
92/43/CEE; 

• Crearea de servicii de gestionare, de 
înlocuire și de consiliere pentru a permite 
fermelor de acvacultură să respectarea 
legislației Uniunii și a celei naționale cu 
privire la bunăstarea animalelor acvatice, 
sănătate și siguranță. 

• Crearea de servicii de gestionare, de 
înlocuire și de consiliere pentru a permite 
fermelor de acvacultură să respecte 
legislației Uniunii și a celei naționale privind 
standardele de sănătatea publică și 
siguranță; 

• Crearea de servicii de consiliere pentru 
fermele de acvacultură cu accent pe 
strategii de marketing și de afaceri. 

Valoarea 
proiectului: 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
918.300 lei 

Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
22.957,50 
lei 

0% 17 
noiembrie201
7, ora 12.00 

http://ampe
ste.ro/popa
m-2014-
2020/ghidul
-
solicitantulu
i-
popam/ghid
ul-
solicitantulu
i-
aprobat.htm
l 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Creșterea 
potențialului 
siturilor de 
acvacultură  
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT ȘI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura II.12) 
 
 
 
NOU! 
 

Dezvoltarea de bune 
practici, atât 
generale cât şi 
specifice pentru 
anumite specii sau 
referitoare la 
biosecuritate sau la 
necesităţile în 
materie de sănătate 
şi bunăstare a 
animalelor în 
acvacultură 

Unitățile de ceretare și 
universitățile publice care au 
ca obiect de activitate 
acvacultura 

În vederea promovării sănătății și bunăstării 
animalelor în intreprinderile din domeniul 
acvaculturii, precum și în ceea ce privește 
prevenția și biosecuritatea, POPAM poate sprijini 
activități care vizează:  

- dezvoltarea de bune practici generale și 
specifice pentru sănătatea și bunăstarea anumitor 
specii de pești și moluște - Sau  

- stabilirea de reguli de conduită referitoare la 
biosecuritate sau la necesitățile în materie de 
sănătate și bunăstare a animalelor în acvacultură.  

Activitățile se finalizează cu realizarea unui ghid 
de bune practici pentru sănătatea și bunăstarea 
anumitor specii de pești și moluște însoțit de un 
cod de conduită referitoar la biosecuritate sau la 
necesitățile în materie de sănătate și bunăstare a 
animalelor în acvacultură. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
612.230,61 
lei 

Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
22.957,50 
lei 

0% 17 
noiembrie201
7, ora 12.00 

http://ampe
ste.ro/popa
m-2014-
2020/ghidul
-
solicitantulu
i-
popam/ghid
ul-
solicitantulu
i-
aprobat.htm
l 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Planuri de 
Producție și 
Comercializare 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT ȘI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura IV.1) 
 
 
 
 
NOU! 
 

Creșterea rolului 
organizațiilor de 
producători pe piața 
produselor 
pescărești și de 
acvacultură, în 
vederea asigurării 
unei exploatări 
durabile a resurselor 
piscicole și a unei 
valorificări optime a 
producțiilor. 

Organizațiile de producători/ 
asociațiile de organizații de 
producători 

Planurile de producție și comercializare pot 
include activități eligibile diverse, condiția de bază 
fiind ca acestea să contribuie la obiectivele Politicii 
Comune de Pescuit în ceea ce privește 
sustenabilitatea, securitatea alimentară, eficiența 
economică,competitivitatea și interesele 
consumatorilor. 

PPC sprijină organizațiile de producători/ 
asociațiile de organizații de producători cu 
punerea în aplicare de zi cu zi a obiectivelor 
reformei politicii comune în domeniul pescuitului, 
permițând gestionarea activităților acestora într-o 
manieră profesională și orientată către piață. 
Planurile de producție și comercializare pot fi 
anuale și multianuale.  

Planul de producție și comercializare (PPC) va fi 
aprobat de autoritatea competentă în termen de 
șase (6) săptămâni de la primirea acestuia prin 
transmiterea către OP/AOP a unei notificări 
(informări). 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
344.362,50 
lei  

Minim 25% 17 noiembrie 
2017, ora 
12.00 

http://ampe
ste.ro/popa
m-2014-
2020/ghidul
-
solicitantulu
i-
popam/ghid
ul-
solicitantulu
i-
aprobat.htm
l 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Măsuri de 
marketing 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT ȘI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura IV.3) 
 
 
 
 
NOU! 
 

Susţinerea 
procesului de 
optimizare şi 
modernizare a 
lanţului de 
aprovizionare, 
promovând calitatea 
şi compatibilitatea 
din punct de vedere 
ecologic a 
produselor şi 
abordând în mod 
direct aspecte legate 
de competitivitatea şi 
sustenabilitatea 
sectorului, 
trasabilitatea şi 
transparenţa pieţei, 
identificarea nişelor 
de piaţă 

Organizaţii de producători  
 
Asociaţii de organizaţii de 
producători  
 
Organizaţii interprofesionale 
care activează în domeniul 
producţiei, prelucrării sau 
comercializării produselor 
pescărești și de acvacultură 
 
Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii 
precum şi întreprinderi 
mari înfiinţate care activează 
în domeniul producţiei, 
prelucrării sau 
comercializării produselor 
pescărești și de acvacultură 

Sunt eligibile măsurile de marketing care vizează 
cel puţin una din următoarele acţiuni: 

1. Activităţi pentru înfiinţarea de organizaţii de 
producători sau de asociaţii de organizaţii de 
producători; 

2. Activităţi pentru găsirea de noi pieţe şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de introducere pe 
piaţă a produselor pescăreşti şi de 
acvacultură; 

3. Activităţi pentru promovarea calităţii şi a 
valorii adăugate; 

4. Activităţi pentru contribuţia la transparenţa 
producţiei şi a pieţelor şi la desfăşurarea de 
studii de piaţă şi de studii privind dependenţa 
de importuri a Uniunii; 

5. Activităţi pentru contribuţia la trasabilitatea 
produselor pescăreşti sau de acvacultură şi 
după caz, elaborarea unei etichete ecologice 
la nivelul Uniunii pentru produsele pescăreşti 
şi de acvacultură, menţionată în 
Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013; 

6. Activităţi pentru desfăşurarea unor campanii 
regionale, naţionale sau transnaţionale de 
promovare şi comunicare, în vederea 
sensibilizării publicului faţă de produsele 
pescăreşti şi de acvacultură durabile. 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
459.150 lei 

Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
22.957,50 
lei 

Variabilă 17 
noiembrie201
7, ora 12.00 

http://ampe
ste.ro/popa
m-2014-
2020/ghidul
-
solicitantulu
i-
popam/ghid
ul-
solicitantulu
i-
aprobat.htm
l 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

ERA-Net Smart 
Grids Plus 

 

 

NOU! 

Consolidarea 
sistemului național 
de CDI prin 
intensificarea 
colaborării în 
cercetarea 
europeană de 
excelență; 

Consolidarea 
sistemului național 
de CDI prin 
intensificarea 
cooperării 
internaționale – 
lansarea de apeluri 
tematice comune în 
parteneriat cu alte 
țări, activități comune 
de cercetare, echipe 
de cercetare mixte, 
în vederea accesării 
altor fonduri 
disponibile prin 
programele de 
cercetare-dezvoltare 
la nivel internațional; 
PN-III-CEI-H2020-
ERA 4 
– Creșterea 
vizibilității României 
la nivel internațional 
în domeniul 
cercetării și inovării. 

 

Instituții de învățămant 
superior publice și private 
acreditate; 

Institute Naționale de CDI; 

Alte organizații de cercetare 
de drept public sau privat; 

Agenți economici (IMM-uri și 
întreprinderi mari); 

Unități de administrație 
publică locală sau centrală; 

Organizații 
nonguvernamentale. 

 

• Cercetare fundamentală (maxim 10% 
din valoarea bugetului solicitat); 

• Cercetare industrială; 
• Dezvoltare experimentală; 
• Studii de fezabilitate; 
• Activități de inovare; 
• Activități suport. 

 
 
Prin acest instrument este sprijinită participarea 
cercetătorilor români la proiectele de tip ERA-
NET/ERA-NET Cofund în vederea consolidării 
sistemului național de CDI prin intensificarea 
colaborarii în cercetarea europeană de excelență. 

 
 

Fondurile 
alocate de 
la bugetul 
de stat 
pentru 
partea 
română 
dintr-un 
proiect de 
tip ERA-
NET/ERA-
NET 
Cofund:  

500.000 
euro 

 

Maxim 
250.000 
euro, în 
situația în 
care 
România 
este 
coordonator
ul 
proiectului 
transnationa
l. 

Maxim 
200.000 
euro, în 
situația în 
care 
România 
este 
partener în 
proiectul 
transnationa
l. 

 

Variabilă 14 noiembrie 
2017  

https://uefis
cdi.ro/era-
net-smart-
grids-plus 

 

https://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus
https://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus
https://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus
https://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Sprijin pentru 
proiecte 
europene de 
cooperare 2018 

Proiecte de 
cooperare de mai 
mică amploare  

 

(PROGRAMUL 
EUPROPA 
CREATIVĂ – 
SUBPROGRAMU
L CULTURA) 

 

NOU! 

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

Organizații 
neguvernamentale, 

instituții publice, 

companii private 

 

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

• schimburi între actori culturali pentru 
dobândirea de noi competențe și expertize   

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

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

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

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

Maxim 
200.000 
euro 

Minim 40% 18 ianuarie 
2018 
(13:00 ora 
României) 

https://eace
a.ec.europa
.eu/sites/ea
cea-
site/files/1._
call_notice_
eacea_32_
2017-
culture-ce-
2018_en.pd
f 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Sprijin pentru 
proiecte 
europene de 
cooperare 2018 

Proiecte de 
cooperare de mai 
mare amploare  

 

(PROGRAMUL 
EUPROPA 
CREATIVĂ – 
SUBPROGRAMU
L CULTURA) 

 

NOU! 

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

Organizații 
neguvernamentale,  

instituții publice, 

 companii private 

 

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

• schimburi între actori culturali pentru 
dobândirea de noi competențe și expertize  

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

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

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

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

Maxim 
2.000.000 
euro 

Minim 50% 18 ianuarie 
2018 
(13:00 ora 
României) 

https://eace
a.ec.europa
.eu/sites/ea
cea-
site/files/1._
call_notice_
eacea_32_
2017-
culture-ce-
2018_en.pd
f 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017-culture-ce-2018_en.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Sprijin pentru 
proiecte 
europene de 
cooperare în 
contextul Anului 
european al 
patrimoniului 
cultural 2018 

 

(PROGRAMUL 
EUPROPA 
CREATIVĂ – 
SUBPROGRAMU
L CULTURA) 

 

NOU! 

Consolidarea 
sentimentului de 
apartenență la un 
spațiu european 
comun 

Promovarea 
patrimoniului cultural 
ca sursă de inspirație 
pentru creația și 
inovarea 
contemporană 
artistică și 
intensificarea 
interacțiunii dintre 
sectorul patrimoniului 
cultural și alte 
sectoare culturale și 
creative. 

 

Organizații 
neguvernamentale,  

instituții publice, 

 companii private 

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

• cooperarea între organizații culturale, actori-
cheie din domeniul patrimoniului cultural și 
comunități locale 

• cooperarea între diferite tipuri de organizații 
de patrimoniu cultural 

• programe și/ sau expoziții și/ sau spectacole 
culturale itinerate în diferite regiuni și țări 
europene 

Maxim 
200.000 
euro 

Minim 40% 22 noiembrie 
2017 
(13:00 ora 
României) 

https://eace
a.ec.europa
.eu/sites/ea
cea-
site/files/2._
call_notice_
eacea_35_
2017-
culture-ce-
2018_en_.p
df 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017-culture-ce-2018_en_.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană  

Hub-uri digitale 
si de inovare 

 

 

NOU! 

Digitizarea industriei 
în țările și regiunile 
selectate, în care 
companiile (în 
special cele din 
sectoarele industriale 
tradiționale și IMM-
urile) investesc mai 
puțin în tehnologiile 
digitale decat în alte 
părți ale Europei sau 
în alte sectoare. 

Universități și centre de 
cercetare și tehnologie 
(RTO); 

Incubatoare și acceleratoare 
care ajută companiile să 
înceapă să crească; 

Organizațiile de clustere și 
asociațiile industriale care 
reprezintă societăți din 
sectorul privat; 

Administrațiile publice care 
sunt constiente de importanța 
inovației și iși dezvoltă 
planurile de specializare 
inteligente 

din Bulgaria, Croatia, Cipru, 
Republica Cehă, Estonia, 
Ungaria, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Slovenia 

30 de organizații din 8 țări dintre cele menționate 
mai sus vor beneficia de un program de pregătire 
condus de PwC și Oxford University Innovation 
(Oxentia) pentru a deveni hub-uri digitale și de 
inovare care să poată sprijini startup-urile din 
regiune. 

- - 22 octombrie 
2017 

https://ec.e
uropa.eu/eu
survey/runn
er/Applicati
onForm 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ApplicationForm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ApplicationForm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ApplicationForm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ApplicationForm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ApplicationForm
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Clustere 
orientate spre 
internaționalizare 
în domeniul 
apărării și 
securității 

 

(PROGRAMUL 
COSME) 

 

NOU! 

Sprijinirea grupurilor 
europene de aparare 
și de securitate și 
organizațiile de 
rețele de afaceri să 
intensifice 
colaborarea 
transfrontalieră cu 
alte clustere 
industriale din afara 
domeniului apărării, 
să dezvolte și să 
pună în aplicare 
strategii comune în 
domeniile 
tehnologiilor, 
produselor și 
serviciilor cu „dublă 
utilizare” și spre țări 
din afara UE. 

Clustere, organizații de 
clustere, rețele de 
organizații/entități implicate în 
afaceri care sprijină IMM-
urile, atât publice, cât și 
private sau parțial 
publice/private, etc. din orice 
domeniu care poate fi 
complementar/conex apărării 
și securității (exemple: 
industria textilă, industria 
jocurilor video, TIC, 
tehnologie medicală și 
biologică, energie, 
nanotehnologie, etc.) 

Actiunile obligatorii care trebuie implementate 
sunt: 
• diseminarea tuturor activităților proiectului, 

știrilor, evenimentelor, mărturiilor și a 
rezultatelor se va face prin secțiunea 
dedicata pentru parteneriate a Platformei 
Europene de Colaborare în domeniul 
Clusterelor (acronimul în engleză este 
ECCP); 

• Activități de învățare și monitorizare, cum ar 
fi promovarea schimburilor între parteneriate 
și facilitarea învățarii prin experiențe reușite 
și nereușite, precum și monitorizarea 
activităților de măsurare a rezultatelor 
parteneriatului pe baza unui set clar de 
indicatori de performanță. 
 

Acțiunile posibile care trebuie puse în aplicare pot 
include următoarele (lista este neexhaustivă): 

• identificarea partenerilor strategici inițiali în 
UE (de exemplu, prin realizarea unei 
complementarități, a compatibilității și a 
pregătirii iîn ceea ce privește strategia, 
competențele, capacitățile lingvistice, etc.), 

• dezvoltarea parteneriatului, 
• consultanța juridică pentru dezvoltarea unei 

reprezentări juridice pentru consorțiu, 
• formarea identității consorțiului, 
• colectarea de informații, 
• planificarea colaborării. 

Maxim 
200.000 
euro/ proiect 

Minim 25% 13 decembrie 
2017 

https://ec.e
uropa.eu/ea
sme/en/cos
-clusint-
2017-03-6-
clusters-go-
internationa
l-defence-
and-
security-
sector 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2017-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Infrastructura de 
inovare și 
transfer 
tehnologic  

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

 

APEL NELANSAT 

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

Unităţi şi instituţii de drept 
public 

Unităţi şi insituţii de drept 
privat 

Forme asociative între 
acestea 

 

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

 

• crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de 
inovare şi transfer tehnologic  (ITT), 
respectiv construcţia, extinderea şi dotarea 
cu echipamente și software necesare 
 

• achiziționarea de servicii de transfer 
tehnologic specifice (altele decât cele 
oferite de angajații centrelor de inovare și 
transfer tehnologic) 

 
 

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

 

Minim 
100.000 
euro 

Maxim 
3.000.000 
euro 

 

În cazul în 
care 
proiectul 
cuprinde 
doar 
componenta 
de minimis: 

Minim 
100.000 
euro 

Maxim 
200.000 
euro 

Pentru 
componenta 
de ajutor 
regional: 

Minim 50% 
în cazul 
întreprinderil
or mari 

Minim 40% 
în cazul 
întreprinderil
or mijlocii 

Minim 30% 
în cazul 
întreprinderil
or mici si 
micro 

 

Pentru 
componenta 
de ajutor de 
minimis: 

Minim 10% 

Apel nelansat http://regio-
adrcentru.r
o/1-
consolidare
a-cercetarii-
dezvoltarii-
tehnologice
-si-a-
inovarii/ 

 

http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Sprijinirea  
parcurilor  
științifice și 
tehnologice 

 

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

 

 

APEL NELANSAT 

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

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

Componenta de servicii 
aferentă ajutorului de minimis 
se acordă exclusiv membrului 
asocierii desemnat să 
implementeze activităţile de 
transfer tehnologic 

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

a) Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice, respectiv construcţia, extinderea 
şi dotarea cu echipamente şi software 
necesare; 

b) Achiziţionarea de servicii de transfer 
tehnologic specific (altele decât cele oferite 
de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice) 

 

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

 

Minim 
100.000 
euro și 
maximum 
valoarea 
alocării 
regionale 
pentru 
prezentul 
apel 

Pentru 
componenta 
de minimis: 
maximum 
de 200.000 
euro 

Minim 50% Apel nelansat http://regio-
adrcentru.r
o/1-
consolidare
a-cercetarii-
dezvoltarii-
tehnologice
-si-a-
inovarii/ 

 

http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

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

 

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

 

 

APEL NELANSAT 

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

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

 

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

Investiţii eligibile: 

- Investiţii în active corporale 
- Investiţii în active necorporale strict 

necesare pentru introducerea 
rezultatelor cercetării în ciclul productive 

- Investiţii în realizarea de instrumente de 
comercializare on-line a 
serviciilor/produselor proprii ale 
solicitantului 

- Investiţii de dezvoltare experimentală 
- Investiţii în alte activităţi de inovare 
- Investiţii în activităţile de realizare a 

produsului sau procesului 
 

Proiectul va conţine activităţi pentru introducerea 
în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau 
a dreptului de proprietate intelectuală 

Investiţii eligibile: 

Achiziţionarea de active necorporale şi corporale 
(utilaje, instalaţii şi echipamente) strict necesare 
pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul 
productiv, dimensionate la volumul real de 
producţie. 

Minim 
25.000 euro 

Maxim 
200.000 
euro 

Minim 10% Apel nelansat http://regio-
adrcentru.r
o/1-
consolidare
a-cercetarii-
dezvoltarii-
tehnologice
-si-a-
inovarii/ 

 

http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României  

Incubatoare de 
afaceri 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
REGIONAL, AP 2, 
PI 2.1, Apel 2.1B) 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Sprijinirea structurilor 
suport de incubare a 
afacerilor 

Fondatori ai incubatorului de 
afaceri (autorități ale 
administrației publice locale, 
instituții sau consorții de 
instituții de învățământ 
superior acreditate, 
institutele, centrele si 
stațiunile de cercetare-
dezvoltare, camerele de 
comerț sau persoanele 
juridice de drept privat care 
înființează un incubator de 
afaceri) 
 
Parteneriate intre fondatorii 
incubatorului de faceri 
 
Asocierile în participație între 
un fondator autoritate publică 
și persoanele juridice de 
drept privat, asociații și 
fundații, patronate, sindicate, 
camere de comerț 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: 

• Crearea/ extinderea incubatoarelor de 
afaceri, prin construirea, extinderea spațiilor 
aferente 

• Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active 
corporale, necorporale 

 

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: 

• Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul 
incubatoarelor de afaceri 

Minim 
200.000 
euro 

 

Maxim 
7.000.000 
euro 

Variabilă Apel nelansat http://regio-
adrcentru.r
o/ghiduri-
lansate-in-
consultare/  

http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-lansate-in-consultare/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-lansate-in-consultare/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-lansate-in-consultare/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-lansate-in-consultare/
http://regio-adrcentru.ro/ghiduri-lansate-in-consultare/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
investiţii în 
procesarea/ 
marketingul  
produselor 
agricole  

 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.2) 
 
 
 
 

 

 

Înființarea 
și/ sau modernizarea 
unităților de 
procesare și 
comercializare; 

Introducerea de noi 
tehnologii pentru 
dezvoltarea de noi 
produse și procese; 

Aplicarea măsurilor 
de protecția mediului 
inclusiv scăderea 
consumului de 
energie și a 
emisiilor GES; 

Promovarea 
investițiilor pentru 
producerea și 
utilizarea energiei 
din surse 
regenerabile; 

Creşterea numărului 
de locuri de muncă. 

Persoana fizică autorizată  

Întreprinderi individuale  

Întreprinderi familiale  

Societate în nume colectiv – 
SNC 

Societate în comandită 
simplă – SCS  

Societate pe acţiuni – SA  

Societate în comandită pe 
acţiuni – SCA  

Societate cu răspundere 
limitată – SRL  

Cooperative agricole  

Societăți cooperative  

Grup de producători  

• înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și 
dotarea unităților de procesare, inclusiv 
investiții privind marketingul produselor (ex. 
etichetare, ambalare); 

• înființarea, extinderea și/ sau modernizarea 
de rețele locale de colectare, recepție, 
depozitare, condiționare, sortare și capacități 
de ambalare; 

• îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și 
conformarea cu noile standarde impuse de 
legislația europeană pentru prelucrarea și 
comercializarea produselor agro-alimentare; 

• producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a 
energiei produsă cu ajutorul pompelor de 
căldură, în cadrul unității procesatoare 
exclusiv pentru consumul propriu și investiții 
pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca 
și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare 
de investiţii. 

 

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

 1.500.000 
Euro/ 
proiect 
pentru alte 
întreprinderi 
pt. investiţii 
care nu 
conduc la 
un lant 
alimentar 
integrat; 

  
2.500.000 
Euro/ 
proiect 
pentru 
investițiile 
care conduc 
la un lanț 
alimentar 
integrat  

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

 

Minim 60% 
pentru alte 
întreprinderi 

31 octombrie 
2017 

https://porta
l.afir.info/inf
ormatii_gen
erale_pndr_
investitii_pri
n_pndr_sm
_4_2_proce
sare_produ
se_agricole  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Investiţii în 
procesarea/ 
marketingul 
produselor din 
sectorul pomicol 

 

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.2a) 
 
 

 

 

Modernizarea și 
crearea de unități de 
procesare; 

Introducerea de noi 
tehnologii pentru 
dezvoltarea de noi 
produse și procese 
tehnologice; 

 
Creșterea valorii 
adăugate a 
produselor din 
sectorul pomicol; 

Îmbunătățirea 
controlului intern al 
calității; 

 
Creșterea numărului 
de locuri de muncă; 

Scăderea 
consumului de 
energie și a emisiilor 
de GES. 

 

Persoana fizică autorizată 

Întreprinderi individuale 

Întreprinderi familiale 

Societate în nume colectiv – 
SNC 

Societate în comandită 
simplă – SCS 

Societate pe acţiuni – SA 

Societate în comandită pe 
acţiuni – SCA 

Societate cu răspundere 
limitată – SRL 

Cooperative agricole 

Societăți cooperative 

Grupuri de producători 

 

• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea 
unităţilor ce colectează, condiționează şi/ 
procesează materie primă provenită din 
sectorul pomicol menționată în Anexa I de 
la TFUE, inclusiv pentru producerea 
băuturilor alcoolice 

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje 
noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de 
transport specializate în scopul colectarii 
materiei prime 

• Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de 
mijloace de transport specializate în scopul 
comercializării produselor din fructe în 
cadrul lanțurilor scurte 

• Investiții în energie regenerabilă pentru uz 
propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme 
de economisire a apei și în tehnologii de 
eliminare a deșeurilor în unitatea proprie 

• Cheltuieli generate de îmbunătăţirea 
controlului intern al calităţii și conformarea 
cu noile 

• standarde impuse de legislația europeană 
pentru prelucrarea și comercializarea 
produselor agroalimentare 

• Cheltuieli cu activități de marketing  

Variabil Minim 50% 
din totalul 
cheltuielilor 
eligibile 
pentru IMM-
uri  

Minim 60% 
pentru 
întreprinderi 
mari 

31 octombrie 
2017 

https://porta
l.afir.info/inf
ormatii_gen
erale_pndr_
investitii_pri
n_pndr_sec
tor_pomicol
_sm_4_2a_
procesare_
produse_po
micole  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

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 și  
Schema de 
minimis  
Sprijin pentru 
servicii de 
consultanță în 
vederea 
implementării 
proiectelor de 
investiții pentru 
procesarea și 
marketingul 
produselor 
agricole în 
vederea obținerii 
de produse 
neagricole  

(PROGRAMUL 
NAȚIONAL 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 4.2) 
 
 

Îmbunătăţirea 
nivelului general de 
performanţă al 
întreprinderilor, prin 
creşterea 
competitivităţii 
întreprinderilor care 
realizează investiţii 
în sectoarele 
economice eligibile 
mentionate în Anexa 
4 la Ghidul 
Solicitantului 
conformă cu Anexa 
nr. 1 la Ordinul 
ministrului agriculturii 
și dezvoltării rurale 
nr.3433/ 31.12.2015, 
cu modificările și 
completările 
ulterioare 

Întreprinderile (inclusiv 
grupurile de producători) care 
realizează în mediul urban/ 
rural investiţii iniţiale sau 
investiții inițiale în favoarea 
unei noi activități economice 
în active corporale şi/ sau 
necorporale, pentru 
procesarea și marketingul 
produselor agricole, în 
vederea obţinerii de produse 
neagricole în sectoarele de 
activitate economica eligibile 
prevăzute în Anexa 4 la 
Ghidul Solicitantului 

• 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.  

 
Pentru oricare din aceste operațiuni este 
eligibilă dotarea unităților de procesare, 
inclusiv investiții privind marketingul 
produselor neagricole (ex. etichetare, 
ambalare), precum si tipurile de cheltuieli 
eligibile menționate la cap. 2.3.  

 
• Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii 

produselor, ca investiții secundare valoric, 
legate de investiția inițială, în cadrul aceluiaşi 
proiect de investiţii.  

 

Variabilă  Variabilă 31 octombrie 
2017 

https://porta
l.afir.info/inf
ormatii_gen
erale_pndr_
investitii_pri
n_pndr_sm
_4_2_proce
sare_produ
se_agricole
_schemele
_gber_si_d
e_minimis  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole_schemele_gber_si_de_minimis
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijin acordat 
pentru cooperare 
orizontală şi 
verticală între 
actorii din lanţul 
de aprovizionare 
în sectoarele 
agricol şi 
pomicol 
 
(PROGRAMUL 
NAȚIONAL 
DEZVOLTARE 
RURALĂ, 
Submăsura 16.4 
și 16.4a) 
 
 
 

Promovarea 
cooperării între 
actorii locali, în 
scopul 
comercializării 
produselor 
agoalimentare prin 
intermediul lanțurilor 
scurte de 
aprovizionare 
 

Parteneriatele constituite în 
baza unui acord de 
cooperare din cel puţin un 
partener din categoriile de 
mai jos și cel puțin un fermier 
sau un grup de producători/o 
cooperativă care își 
desfășoară activitatea în 
sectorul agricol/pomicol 
 
Fermieri; 
Microîntreprinderi și 
întreprinderi mici; 
Organizații 
neguvernamentale; 
Consilii locale; 
Unități școlare (inclusiv 
universitățile de profil), 
unitățile sanitare, de 
agrement și de alimentație 
publică 
 
 

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și 
investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru 
promovarea unor proiecte comune care implică 
cel puţin două entităţi care cooperează pentru:  
 
Crearea/ dezvoltarea unui lanţ scurt de 
aprovizionare/ piețe locale (cu produse 
alimentare) 
 
Activităţi de promovare referitoare la crearea/ 
dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de 
aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața 
locală deservită de acest lanț/ aceste lanțuri. 
 

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

Maxim 
100.000 
euro 

0% 30 noiembrie 
2017, ora 
16:00 

https://porta
l.afir.info/inf
ormatii_gen
erale_pndr_
investitii_pri
n_pndr_sm
_16_4_si_1
6_4a_spriji
n_pentru_c
ooperare_a
gricola_si_p
omicola  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

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

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

 

APEL NELANSAT 

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

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

 

• Furnizarea de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă, cu modificările și 
completările ulterioare 

• Organizarea și derularea de programe de 
formare profesională a adulților (cursuri de 
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare 
sau specializare) 

• Evaluarea și certificarea competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele 
formale 

• Activități de acompaniament, adresate 
exclusiv persoanelor greu ocupabile și 
foarte greu ocupabile, în vederea sprijinirii 
acestora să participe la 
activitatea/activitățile proiectului 

• Activități de promovare și animare adresate 
tuturor persoanelor din grupul țintă al 
proiectului, pentru ca acestea să participe la 
activitățile proiectului.   

Valoarea 
maximă 
eligibilă a 
unui proiect 
este de 
1.500.000 
euro 

Variabilă Apel nelansat http://bit.ly/
2whvTbB  

http://bit.ly/2whvTbB
http://bit.ly/2whvTbB
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Investiții 
productive în 
acvacultură – 
eficienţa 
resurselor, 
reducerea 
utilizării de apă şi 
substanţe 
chimice, sisteme 
de recirculare 
pentru reducerea 
la minimum a 
utilizării apei 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
PENTRU 
PESCUIT SI 
AFACERI 
MARITIME, 
Măsura II.3) 

 

Protejarea şi 
refacerea 
biodiversităţii 
acvatice şi 
îmbunătăţirea 
ecosistemelor legate 
de acvacultură şi 
promovarea unei 
acvaculturi eficiente 
din punctul de 
vedere al utilizării 
resurselor 

Întreprinderile cu activitate 
economică din domeniul 
acvaculturii 

 

Sunt sprijinite investițiile care conduc la  o 
reducere substanțială a  impactului întreprinderilor 
din domeniul acvaculturii asupra consumului și 
calității apei. 

POPAM poate sprijini promovarea sistemelor de 
acvacultură închise in care produsele de 
acvacultură sunt crescute în sisteme închise cu 
recircularea apei, reducându-se la minimum 
cantitatea apei utilizate.  
 
Totodată, se va sprijini introducerea în 
acvacultură de specii cu valoare economică 
ridicată, în special din ihtiofauna autohtonă, cum 
ar fi păstrăv, șalău, calcan, știucă, lin, crap, 
sturioni (inclusiv polyodon), somn european și 
moluște. Această prioritizare se reflectă în criteriile 
de selecție. 
 
Sprijinul poate fi acordat pentru creșterea 
producției și/sau modernizarea întreprinderilor 
existente din domeniul acvaculturii sau pentru 
crearea de noi astfel de întreprinderi, cu condiția 
ca acest lucru sa fie in conformitate cu Planul 
Strategic Național Multianual pentru dezvoltarea 
acvaculturii, postat pe site-ul www.ampeste.ro. 

Valoarea 
minimă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
22.790 lei 
(echivalentu
l a 5.000,00 
euro) 

Valoarea 
maximă 
eligibilă 
aferentă 
unui proiect 
este de 
4.558.000 
lei 
(echivalentu
l a 
1.000.000 
euro)  

50% pentru 
microîntrepri
nderi, 
întreprinderi 
mici, mijlocii 
si ONG-
urilor cu 
activitate 
economică 
în domeniul 
acvaculturii; 

70% pentru 
întreprinderil
e mari. 

 

17 octombrie 
2017, ora 9.00 

http://ampe
ste.ro/popa
m-2014-
2020/ghidul
-
solicitantulu
i-
popam/ghid
ul-
solicitantulu
i-
aprobat.htm
l  

http://www.ampeste.ro/
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Program  de 
susținere a 
antreprenoriatulu
i pentru Tineri 
NEETs I 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 1, OS 1.1 SI 
1.2) 
 
 

APEL NELANSAT 
 

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

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

Prin acest apel vor fi finanțate proiectele 
competitive care vizează:  
 

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

 

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

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

Valoarea 
eligibilă a 
proiectului: 
maxim 
3.000.000 
euro 

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

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

Apel nelansat http://bit.ly/
2uZ7QxR  

http://bit.ly/2uZ7QxR
http://bit.ly/2uZ7QxR
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Măsuri de 
outplacement – 
adaptarea 
lucrătorilor 
disponibilizați/ 
concediați la 
schimbare  
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 3, OS 3.9) 
 
 
 
 

APEL NELANSAT 
 

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

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 

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 

Variabilă Apel nelansat http://bit.ly/
2tDJ0nI 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Măsuri integrate 
de prevenire a 
părăsirii timpurii 
a şcolii 

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

 

APEL NELANSAT 

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 socio-
economic  

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 (ex. 
organizaţii sindicale),  

• Instituţii de cult şi 
asociaţii religioase,  

• Administrația Națională 
a Penitenciarelor şi 
instituţii subordonate,  

• Instituţii/agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
incluziunii sociale,  

• ONG-uri  

• 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.  

Pentru 
regiunile 
mai puțin 
dezvoltate, 
valoarea 
maximă 
eligibilă a 
unui proiect 
este de 
1.700.000 
euro  
 
 
Pentru 
regiunea 
dezvoltată 
(București 
Ilfov), 
valoarea 
maximă 
eligibilă a 
unui proiect 
este de 
1.200.000 
euro 
 

Variabilă Apel nelansat http://www.f
onduri-
ue.ro/presa/
noutati-am-
oi/details/6/
246  

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/246
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană si 
Guvernul 
României 

Viitor pentru 
tineri 
 
Integrare 
durabilă pe piața 
muncii a tinerilor 
(ILMT), în special 
a celor care nu 
au un loc de 
muncă, educație 
sau formare, 
inclusiv a 
tinerilor cu risc 
de excluziune 
socială și a 
tinerilor din 
comunitățile 
marginalizate, 
inclusiv prin 
punerea în 
aplicare a 
“garanției pentru 
tineret” 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 1, OS 1.1 SI 
1.2) 

APEL NELANSAT 
 

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

Furnizori autorizați de 
formare profesională a 
adulților 
Furnizori acreditați de servicii 
specializate pentru 
stimularea ocupării 
Centre autorizate de 
evaluare și certificare a 
competențelor profesionale 
obținute pe alte căi decât 
cele formale 
Sindicate 
Patronate 
ONG-uri  
Întreprinderi sociale de 
inserție  
Organizații de tineret, legal 
constituite  
Angajatori, constituite 
conform Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
Serviciul public de ocupare 
(inclusiv unitățile cu 
personalitate juridică din 
subordinea sa) 
 
Solicitanții pot depune 
proiecte individual sau în 
parteneriat.  

Partenerii transnaționali nu 
sunt eligibili pe aceste apeluri 
de proiecte. 
 

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

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

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

• Activități de acompaniament, adresate 
exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de 
ocupabilitate C și D, respectiv ”Greu 
ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil” în 
vederea sprijinirii acestora să participe la 
activitățile proiectului.   
 

• Activități de promovare și animare adresate 
tuturor tinerilor NEETs din grupul țintă al 
proiectului, indiferent de nivelul de 
ocupabilitate deținut de aceștia, pentru ca 
aceștia să participe la activitățile proiectului 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a 
unui proiect 
este de 
1.000.000 
euro 

Variabilă Apel nelansat http://www.f
onduri-
ue.ro/presa/
noutati-am-
oi/details/6/
182/consult
are-
public%C4
%83-
pentru-
ghidul-
solicitantulu
i-
condi%C5
%A3ii-
specifice-
aferent-o-s-
1-1-
%C5%9Fi-
1-2  

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/182/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-1-1-%C5%9Fi-1-2
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană si 
Guvernul 
României 

Măsuri de 
educație de a 
doua șansă 
pentru tinerii 
NEETs  
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 6, OS 6.1) 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 
 

Apelul finanțează 
acțiuni menite să 
realizeze reinserția 
în sistemul 
educațional, cu 
precădere cel 
profesional și tehnic 
prin programul A 
doua șansă, să 
sporească nivelul de 
conștientizare a 
rolului educației prin 
campanii de 
informare, să 
contribuie la 
scăderea ratei 
abandonului școlar, 
inclusiv  prin oferirea 
unor măsuri de 
sprijin financiar 
pentru cursanți și 
familiile acestora. 
 

Inspectorate Școlare 
Județene; 
Instituții de învățământ 
(ISCED 1-3) publice din 
rețeaua națională școlară. 

Partenerii pot fi instituții 
similare categoriilor de 
solicitanți eligibili și/sau 
urmatoarele categorii de 
organizații: 

Agenții, structuri subordonate 
sau aflate în coordonarea 
MEN/MMFPSPV și alte 
organisme publice cu atribuții 
în domeniul formării 
profesionale 
Centrul Național de 
Dezvoltare a Învățământului 
Profesional și Tehnic 
Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă și 
structurile teritoriale ale 
acesteia cu personalitate 
juridică 
Membri ai Comitetelor 
Sectoriale și Comitete 
Sectoriale cu personalitate 
juridică 
Organizații sindicale 
Patronate 
Asociații profesionale 
Furnizori de servicii de 
consiliere și orientare 
profesională/ pentru carieră 
Furnizori de servicii de 
ocupare 
Camere de comerț, industrie 
și agricultură 
ONG-uri. 

Activitatea principală obligatorie care va fi 
finanțată este furnizarea flexibilă de programe de 
”A doua șansă”, prin reintegrarea în cadrul 
sistemului de învățământ în vederea 
completării/finalizării studiilor, inclusiv prin 
participarea la programe de formare profesională 
inițială. 

Activități eligibile secundare: 
 
1. Realizarea unor parteneriate sustenabile cu 

angajatori locali; 
2. Consiliere și orientare pentru tinerii NEETs și 

părinții acestora; 
3. Acțiuni și campanii de conștientizare; 
4. Crearea de rețele pentru incluziune socio-

educațională; 
5. Furnizarea de măsuri de acompaniament 

care să asigure încurajarea participării 
tinerilor în programe de A doua șansă în 
vederea finalizării învățământului obligatoriu, 
inclusiv prin sprijin financiar adaptat nevoilor 
tinerilor din grupul țintă; 

6. Alte măsuri inovatoare care sunt asociate 
unei abordări personalizate a traseului de 
școlarizare a tinerilor NEETs.  

Valoarea 
eligibilă 
minimă a 
unui proiect: 
minim 
1.000.000 
euro 

Valoarea 
bugetului se 
va corela cu 
dimensiune
a grupului 
țintă și 
valoarea 
indicatorilor 
asumați, 
sub forma 
unui cost 
total per 
participant 
de maxim 
2360 euro 
pentru 
fiecare 
unitate de 
participant 
la activitățile 
proiectului. 

 

Variabilă Apel nelansat http://www.f
onduri-
ue.ro/presa/
noutati-am-
oi/details/6/
179/consult
are-
public%C4
%83-
pentru-
ghidul-
solicitantulu
i-
condi%C5
%A3ii-
specifice-
aferent-o-s-
6-1  

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/179/consultare-public%C4%83-pentru-ghidul-solicitantului-condi%C5%A3ii-specifice-aferent-o-s-6-1
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
integrate de apa 
și ape uzate 

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

 

 

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

Operatorii regionali din 
sectorul de apă/ apă uzată  

Primăria Municipiului 
București 

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

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

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

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

 

Variabil Variabilă  31 decembrie 
2018 

http://www.f
onduri-
ue.ro/poim-
2014#imple
mentare-
program 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Monitorizarea 
consumului de 
energie la 
consumatori 
industriali  

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 6, 
O.S. 6.2) 

 

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

Societățile din industrie cu 
consumuri de peste 1.000 
tep/an 

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

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

 
• Managementul proiectului, auditul 

proiectului;  
 

• Informare și publicitate. 
 

Maxim 
200.000 
euro 

0% 17 
octombrie 
2017 

http://www.f
onduri-
ue.ro/poim-
2014#imple
mentare-
ghiduri-
beneficiari  

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
capacităţi de 
producere 
energie electrică 
şi/sau termică 
din 
biomasă/biogaz 
şi energie 
geotermală 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 6, 
O.S. 6.1) 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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). 
 

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

• 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. 

 

Maxim 
15.000.000 
euro 

2% pentru 
proiecte 
având ca 
beneficiari 
unități 
administrati
v-teritoriale 
și ADI, 
pentru 
cheltuielile 
eligibile 
care nu 
intră sub 
incidența 
regulilor de 
ajutor de 
stat 
 
20% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
microîntrepr
inderi și 
întreprinderi
le mici 
 
30% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderi
le mijlocii 
40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderi
le mari 

31 decembrie 
2018, ora 10 

http://www.f
onduri-
ue.ro/poim-
2014#imple
mentare-
ghiduri-
beneficiari 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Sprijinirea 
investiţiilor în 
cogenerare de 
înaltă eficienţă 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 6, 
O.S. 6.4) 
 
 
 

 

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

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

 
• distribuitorul de energie 

al parcului industrial 

• 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 

 
 

Maxim 
15.000.000 
euro 

20% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
microîntrepr
inderi și 
întreprinderi
le mici 
 
30% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pentru 
întreprinderi
le mijlocii 
 
40% din 
costurile 
eligibile ale 
proiectului 
pentru 
întreprinderi
le mari 

31 decembrie 
2018, ora 10 
 

http://www.f
onduri-
ue.ro/poim-
2014#imple
mentare-
ghiduri-
beneficiari 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană și 
Guvernul 
României 

Proiect 
tehnologic 
inovativ 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITAT
E, AP 1,  
PI 1b, Acțiune 
1.2.1) 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 
 

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

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

• Cercetare industrial 
• Dezvoltare experimentală 
• Realizarea de studii de fezabilitate 

pregătitoare pentru activitățile CD 
• Activități de inovare privind obținerea, 

validarea și protejarea brevetelor si altor 
active necorporale 

• Alte activități de inovare: - detașarea de 
personal cu înaltă calificare - achiziția de 
servicii de consultanță în domeniul inovării - 
achiziția de servicii de sprijinire a inovării 

• Inovare de proces și organizațională 
• Investiții inițiale pentru inovare în vederea 

introducerii în producție a rezultatelor 
obținute din cercetare-dezvoltare 

 
Prezenta in proiect a activităților de dezvoltare 
experimentală este obligatorie. Prezenta in proiect 
a activităților pentru introducerea în producție a 
rezultatelor cercetării (investiții inițiale pentru 
inovare) este obligatorie. 
 
Pentru ca propunerea de proiect a unui consorțiu 
sa fie eligibilă pentru finanțare, activitatea 
desfășurată de solicitantul întreprindere, 
coordonator al proiectului, trebuie sa reprezinte 
cel puțin 70% din costurile eligibile ale proiectului 
prin asistența financiară nerambursabilă ce revine 
întreprinderii și contribuția privată a acesteia la 
cheltuielile eligibile. 

Maxim 
15.000.000 
lei 

Pentru 
activitățile 
realizate de 
organizațiile 
de cercetare 
partenere – 
0% 
 
Pentru 
întreprinderi
, cotele de 
finanțare se 
calculează 
ca procent 
din costurile 
eligibile ale 
proiectului, 
pe categorii 
de activități 
și în funcție 
de tipul 
întreprinderii 
(mare, 
mijlocie, 
mică). 

Apel nelansat http://www.
poc.researc
h.ro/upload
s/Ghiduri%
20noi/tehno
logic_ghid_
v5_29_11_
2016.pdf  

http://www.poc.research.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic_ghid_v5_29_11_2016.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Programul 
național 
multianual pentru 
dezvoltarea 
culturii 
antreprenoriale 
în rândul femeilor 
manager din 
sectorul 
întreprinderilor 
mici și mijlocii 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 

Stimularea și 
sprijinirea demarării 
și dezvoltării 
structurilor 
economice private 
înființate de către 
femei, promovarea 
unui sistem de 
informare și instruire, 
care să faciliteze 
mobilitatea femeilor 
pe piața forței de 
muncă și dezvoltarea 
aptitudinilor 
antreprenoriale ale 
acestora in scopul 
implicării lor în 
structuri economice 
private 

Microîntreprinderile  

Persoanele fizice autorizate 
(PFA) care desfășoară 
activități economice in mod 
independent 

 Întreprinderile individuale 

 

care au cel  puțin 6 luni de la 
înregistrarea la Registrul 
Comerțului la data deschiderii 
aplicației de înscriere on-line 
în Program;  

cel puțin unul dintre asociați 
să fie femeie și să dețină cel 
puțin 50% din pârțile sociale 
ale societății în cazul 
microîntreprinderilor aplicate, 
sau reprezentantul persoanei 
fizice autorizate (PFA)/ 
întreprinderii individuale (II)  
care desfășoară activități 
economice, sa fie femeie; 

codul CAEN pe care 
accesează programul este 
eligibil. 

Se asigura participarea gratuita la conferințe 
regionale si internaționale, workshop-uri, pentru 
aplicații selectați in urma înscrierii in program.  

Din bugetul alocat desfășurării activităților 
specifice programului se pot suporta următoarele: 

• cheltuielile de transport si cheltuielile de 
cazare pe perioada desfășurării conferințelor 
regionale si internaționale, workshop-uri 
pentru aplicații selectați, speakeri, 
organizatori si reprezentanții ministerului, 
precum si pentru membrii rețelei 
ambasadorilor antreprenorialului feminin din 
Romania,  
 

• cheltuielile de transport si cheltuielile de 
cazare pentru participarea la evenimentele 
Comisiei Europene dedicate 
antreprenorialului feminine a membrilor 
rețelei ambasadorilor antreprenorialului 
feminin din Romania,  

 
• editare/multiplicare de broșuri, materiale de 

promovare si prezentare, cheltuieli de 
închiriere săli, cheltuieli de protocol si alte 
cheltuieli necesare organizării. 

 

- - Apel nelansat 

 

 

Data de la 
care este 
activa 
înregistrarea 
on-line se 
comunica pe 
site-ul 
instituției cu 
minim 5 zile 
înainte de 
data începerii 
procesului de 
înregistrare. 

http://www.
aippimm.ro/
articol/progr
ame/proiect
e-
proceduri-
de-
implementa
re-
2017/proiec
t-
procedura-
femeia-
manager-
2017  

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Programul 
național 
multianual pentru 
susținerea 
meșteșugurilor și 
artizanatului 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

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

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. 

Programul consta in organizarea Târgului 
National pentru Artizanat si Meșteșuguri 2017, pe 
durata a 3 zile. 

Perioada de desfășurare a Târgului  precum si 
locația vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel 
puțin 5 zile înainte de desfășurarea 
evenimentului. 

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. 

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

Suma 
maxima 
aferenta 
cazării 
pentru 
beneficiari 
este de 
maxim 1600 
lei/beneficia
r pentru 
patru nopți 
de cazare 

- Apel nelansat 

 

 

Data de la 
care este 
activa 
înregistrarea 
on-line se 
comunica pe 
site-ul 
instituției cu 
minim 5 zile 
înainte de 
data începerii 
procesului de 
înregistrare. 

http://www.
aippimm.ro/
articol/progr
ame/proiect
e-
proceduri-
de-
implementa
re-
2017/proiec
t-
procedura-
mestesugur
i-2017  

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-mestesuguri-2017
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Programul pentru 
organizarea 
Târgului 
Întreprinderilor 
Mici si Mijlocii - 
TIMM 2017 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

Obiectivul 
Programului li 
constituie 
organizarea a opt 
Târguri pentru 
Întreprinderi Mici si 
Mijlocii - TIMM 2017 
 

Societățile comerciale, 
societățile cooperative, 
inclusiv societățile 
cooperative meșteșugărești 
mixte, persoanele fizice 
autorizate care desfășoară 
activități economice in mod 
independent, întreprinderile 
individuale, întreprinderile 
familiale, precum si asociațiile 
profesionale sau fundațiile 

Programul consta in organizarea celei de-a VIII-a 
ediții naționale a Târgului Întreprinderilor Mici si 
Mijlocii - TIMM 2017, in regiunile de dezvoltare ale 
României, pe o perioada de minim 3 zile. 
  
Acțiunile desfășurate in cadrul Programului sunt:  
• organizarea unei expoziții structurata pe 

secțiuni concomitente 
 
• organizarea de conferințe, seminarii, mese 

rotunde, workshop-uri si prezentări in scopul 
creșterii numărului întreprinzătorilor de 
succes si a competentelor antreprenoriale, 
îmbunătățirii performantelor economice si 
tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor 
inovative, promovării produselor si serviciilor 
romanești,  precum si stimulării si susținerii 
internaționalizării IMM;  
 

• diseminarea de materiale informative 
referitoare la inițierea si dezvoltarea 
afacerilor. 

 

Suma 
maxima 
acordata 
unui 
beneficiar 
pentru 
transport, 
cumulat, nu 
va depăși 
pentru târg 
2000 lei. 
 
Suma 
maxima 
acordata  
pentru 
cheltuielile 
aferente 
este de 
maxim 1600 
lei/beneficia
r pentru 
patru nopți 
de cazare 

- Apel nelansat 

 

 

Data de la 
care este 
activa 
înregistrarea 
on-line se 
comunica pe 
site-ul 
instituției cu 
minim 5 zile 
înainte de 
data începerii 
procesului de 
înregistrare. 

http://www.
aippimm.ro/
articol/progr
ame/proiect
e-
proceduri-
de-
implementa
re-
2017/proiec
t-
procedura-
t-rgul-imm-
2017  

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-t-rgul-imm-2017
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Programul 
“Primul centru de 
agrement“ 
 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

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

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

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

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

- Apel nelansat http://gov.ro
/ro/guvernul
/sedinte-
guvern/prog
ramul-
primul-
centru-de-
agrement-
prima-
politica-
publica-din-
turism-a-
actualei-
guvernari  

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

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

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

Microîntreprinderi si 
întreprinderi mici care 
realizează investiții an 
domeniile eligibile 

Prin acordarea ajutorului de minimis, se înțelege 
recunoașterea caracterului de ajutor de minimis 
pentru investiția, efectuata într-o societate, prin 
majorare de capital social, de către o persoana 
fizica, beneficiara de facilitați fiscale conform Legii 
nr. 120/2015.  

Investiția efectuata este asimilata cu acordarea 
unui ajutor de minimis, întrucât este realizata in 
vederea acordării de facilitați fiscale persoanei 
fizice, in calitate de investitor, implicând-se astfel 
resurse bugetare de stat prin renunțarea la 
încasarea unor venituri sub forma de impozite. 

Investitorul, asociații societății si societatea 
solicitanta vor încheia, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 120/2015, un acord de 
contribuție in care se va menționa obligatoriu 
majorarea de capital social prin emiterea de parți 
sociale si prima de emisiune. In acordul de 
contribuție se va menționa si planul de afaceri 
pentru care investitorul va investi si care va fi 
întocmit într-o forma agreata in comun de 
investitor si societate. 

Societatea va stabili cu investitorul suma, adusa 
ca aport in numerar la majorarea capitalului social, 
ce va constitui ajutor de minimis pentru societate. 
Societatea va declara pe proprie răspundere 
suma convenita, in baza căreia investitorul va 
beneficia de prevederile Legii nr. 120/2015. 

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

- Apel nelansat  
 
 
 

http://econo
mie.gov.ro/t
ransparenta
-
decizionala/
proiecte-in-
dezbatere-
publica 

http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica


 
PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

PAGINA 41 DIN 53                               10 OCTOMBRIE 2017           
             
 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Premierea 
participării la 
Orizont 2020 

 

 

 

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

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. 

 

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

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. 
  

25% din 
valoarea 
grantului de 
tip ERC; 
15% din 
valoarea 
grantului 
acordat de 
CE de tip 
ERA Chair; 
Pentru 
restul 
instrumentel
or 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. 

- Depunere 
continua 

http://uefisc
di.gov.ro/art
icole/4440/
Premierea-
participarii-
la-
Orizont202
0.html  

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html


 
PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

PAGINA 42 DIN 53                               10 OCTOMBRIE 2017           
             
 

Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

Schema de ajutor 
de stat 
„Finanțarea 
proiectelor CDI 
conform 
Programului 
Dezvoltarea 
sistemului 
național de 
cercetare-
dezvoltare” 

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

Unități de cercetare-
dezvoltare organizate ca 
întreprinderi 
 
Întreprinderi care realizează 
activități de  cercetare-
dezvoltare 
 
Instituții de învățământ 
superior private acreditate 
sau structuri ale acestora 
 
Organizații 
neguvernamentale care 
realizează activități de 
cercetare-dezvoltare 
 
Institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul 
societăților naționale, 
companiilor naționale si 
regiilor autonome 
 
Centre internaționale de 
cercetare-dezvoltare înființate 
in baza unor acorduri 
internaționale 

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si 
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se 
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
următoare: 
 
• cercetare fundamentala; 
• cercetare industriala; 
• dezvoltare experimentala; 
• studii de fezabilitate; 
• activități de inovare.  
 
 
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul 
schemei sunt: 
 
• Proiecte de cercetare  

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

 
• Suport CDI  

 
(Dezvoltare instituționala, investiții, integrare 
si interconectare) 

 

Cercetare 
fundamental
a – maxim 
40 mil. euro; 

Cercetare 
industriala – 
maxim 20 
mil. euro; 

Dezvoltare 
experimenta
la– maxim 
15 mil. euro; 

Studii de 
fezabilitate 
– maxim 7,5 
mil. euro; 

Activități de 
inovare – 
maxim 7,5 
mil. euro. 

 

 

0% pentru 
cercetare 
fundamental
a; 
 
50% pentru 
cercetare 
industriala; 
 
75% pentru 
dezvoltare 
experimenta
la. 
 
Pentru 
cercetarea 
industriala si 
dezvoltarea 
experimenta
la se va 
acorda un 
bonus de 
10% pentru 
întreprinderil
e mijlocii si 
de 20% 
pentru 
întreprinderil
e mici, pana 
la o 
intensitate 
maxima a 
ajutorului de 
80%. 

31 decembrie 
2020 

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
grame-
nationale/p
n-cdi-
iii/scheme-
ajutor-de-
stat/schem
a-1-
capacitate-
sistem.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

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

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

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

crearea unui mediu 
stimulativ pentru 
inițiativa sectorului 
privat; 

susținerea 
proceselor de 
specializare 
inteligenta; 

dezvoltarea 
activităților CDI in 
domenii de interes 
social general. 

Unități de cercetare-
dezvoltare organizate ca 
întreprinderi 
 
Întreprinderi care realizează 
activități de  cercetare-
dezvoltare 
 
Instituții de învățământ 
superior private acreditate 
sau structuri ale acestora 
 
Organizații 
neguvernamentale care 
realizează activități de 
cercetare-dezvoltare 
 
Institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul 
societăților naționale, 
companiilor naționale si 
regiilor autonome 
 
Centre internaționale de 
cercetare-dezvoltare înființate 
in baza unor acorduri 
internaționale 

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si 
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se 
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
următoare: 
 
• cercetare fundamentala; 
• cercetare industriala; 
• dezvoltare experimentala; 
• studii de fezabilitate; 
• activități de inovare.  

 
 
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul 
schemei sunt: 
 
• Proiect experimental-demonstrativ 

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

tehnologic 
• Parc științific 
 

Cercetare 
fundamental
a – maxim 
40 mil. euro; 

Cercetare 
industriala – 
maxim 20 
mil. euro; 

Dezvoltare 
experimenta
la– maxim 
15 mil. euro; 

Studii de 
fezabilitate 
– maxim 7,5 
mil. euro; 

Activități de 
inovare – 
maxim 7,5 
mil. euro. 

 

 

0% pentru 
cercetare 
fundamental
a; 
 
50% pentru 
cercetare 
industriala; 
 
75% pentru 
dezvoltare 
experimenta
la. 
 
Pentru 
cercetarea 
industriala si 
dezvoltarea 
experimenta
la se va 
acorda un 
bonus de 
10% pentru 
întreprinderil
e mijlocii si 
de 20% 
pentru 
întreprinderil
e mici, pana 
la o 
intensitate 
maxima a 
ajutorului de 
80%. 

31 decembrie 
2020 

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
grame-
nationale/p
n-cdi-
iii/scheme-
ajutor-de-
stat/schem
a-2-
competitivit
ate.pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Guvernul 
României 

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

Creșterea 
competitivității 
internaționale a 
cercetării romanești 
in atragerea finanțării 
externe pentru 
cercetare; 
 
consolidarea 
sistemului național 
de cercetare-
dezvoltare si inovare 
prin intensificarea 
cooperării științifice 
internaționale; 
 
participarea 
României la 
Programul Orizont 
2020, la Inițiativele 
Comune de 
Programare (JPI), la 
Parteneriatele 
Europene pentru 
Inovare (EIP), etc; 
 
reprezentarea 
României in 
organizații si 
programe 
paneuropene si 
internaționale de 
cercetare; 
 
creșterea vizibilității 
României in 
domeniul cercetării, 
dezvoltării si inovării. 

Unități de cercetare-
dezvoltare organizate ca 
întreprinderi 
 
Întreprinderi care realizează 
activități de  cercetare-
dezvoltare 
 
Instituții de învățământ 
superior private acreditate 
sau structuri ale acestora 
 
Organizații 
neguvernamentale care 
realizează activități de 
cercetare-dezvoltare 
 
Institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul 
societăților naționale, 
companiilor naționale si 
regiilor autonome 
 
Centre internaționale de 
cercetare-dezvoltare înființate 
in baza unor acorduri 
internaționale 

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si 
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se 
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
următoare: 
 
• cercetare fundamentala; 
• cercetare industriala; 
• dezvoltare experimentala; 
• studii de fezabilitate; 
• activități de inovare.  
 
 
Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul 
schemei sunt: 
 
• Proiecte demonstrative, integrate, inovative 
• Proiecte CD si suport specifice 
• Proiecte suport specifice 

Cercetare 
fundamental
a – maxim 
40 mil. euro; 

Cercetare 
industriala – 
maxim 20 
mil. euro; 

Dezvoltare 
experimenta
la– maxim 
15 mil. euro; 

Studii de 
fezabilitate 
– maxim 7,5 
mil. euro; 

Activități de 
inovare – 
maxim 7,5 
mil. euro. 

 

 

0% pentru 
cercetare 
fundamental
a; 
 
50% pentru 
cercetare 
industriala; 
 
75% pentru 
dezvoltare 
experimenta
la. 
 
Pentru 
cercetarea 
industriala si 
dezvoltarea 
experimenta
la se va 
acorda un 
bonus de 
10% pentru 
întreprinderil
e mijlocii si 
de 20% 
pentru 
întreprinderil
e mici, pana 
la o 
intensitate 
maxima a 
ajutorului de 
80%. 

31 decembrie 
2020 

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
grame-
nationale/p
n-cdi-
iii/scheme-
ajutor-de-
stat/schem
a-3-coop-
Europeană.
pdf 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Ministerul 
Federal de 
Finanțe al 
Austriei 

Programul de 
Finanțare a 
Consultanţei în 
Afaceri 
BAS Romania 
 
 
 

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

Firme care activează in 
sectorul serviciilor, cat si al 
producției 

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

Maxim 
10.000 euro 

Minim 25% Depunere 
continua 

http://www.
basromania
.ro/informati
on-for-
enterprises 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Programul 
Naţional de 
Sprijin al 
României în 
sectorul 
vitivinicol 2014-
2018 
 
(Aprobat prin 
Ordinul nr. 
1.801/2014, 
modificat de 
Ordinul nr. 
208/2017) 
 

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

Persoane juridice cu 
domiciliul fiscal în România 
 
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 viţei-de-vie; 

•  restructurarea şi reconversia podgoriilor; 
• asigurarea recoltei; 
• investiţii; 
• distilarea subproduselor. 

 
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. 

- Minim 50% Depunere 
continuă 

http://www.
madr.ro/hor
ticultura/viti
cultura-
vinificatie.ht
ml  

http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Reţele europene 
de incubare 
pentru inovaţia 
bazată pe 
creativitate: 
turism şi modă 

(PROGRAMUL 
COSME) 
 
 
 

Obiectivul principal al 
acţiunii este de a 
sprijini crearea, 
dezvoltarea 
afacerilor şi 
extinderea 
companiilor din 
sectoarele modă şi 
turism prin 
intermediul 
incubatoarelor care 
integrează 
competenţele 
creative, de artă şi 
de design, din CCI 
(Industriile culturale 
şi creative) cu 
tehnologia, ştiinţa şi 
alte expertize 
relevante. 

Orice entitate publică sau 
privată: autorităţi locale, 
regionale şi naţionle, ONG-
uri, incubatoare de afaceri, 
acceleratoare, laboratoare, 
universităţi/instituţii de 
educaţie, centre de cercetare, 
companii, organizaţii de 
sprijin pentru afaceri, etc. 
 
Parteneriatul de proiect 
trebuie să fie format din 
minimum 4 parteneri care 
provin din minimum 3 ţări ale 
UE/participante la COSME 

Prezenta cerere de propuneri acoperă 
următoarele 2 tematici: 
• Reţea europeană de incubare pentru industriile 

culturale şi creative – fashiontech – buget 
1.600.000 €, 

• Reţea europeană de incubare pentru industriile 
culturale şi creative – turism; buget 
1.000.000€. 

 
 
Tipul activităţilor susţinute de această solicitare: 
• Facilitarea şi consolidarea cooperării 

transsectoriale între reţelele transnationale şi 
organizaţiile relevante (incubatoare, 
acceleratoare, laboratoare, universităţi, centre 
de cercetare şi alte organizaţii relevante de 
sprijinire a afacerilor) şi 

• Acordarea de sprijin pentru întreprinderi unui 
număr de iniţiative inovatoare şi IMM-urilor în 
vederea extinderii activităţilor acestora. 

  

- 

 

Minim 25% 19 noiembrie 
2017 

https://ec.e
uropa.eu/ea
sme/en/cos
-einet-
2017-3-04-
european-
incubation-
networks-
creativity-
driven-
innovation    

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Sprijin pentru 
acțiunile de 
informare privind 
politica de 
coeziune a UE 

 

 

Oferirea de sprijin 
pentru elaborarea și 
difuzarea de 
informații și de 
conținut privind 
politica de coeziune 
a UE, respectând în 
același timp 
independența 
editorială completă a 
persoanelor 
implicate 

Organizații mass-
media/agenții de presă 
(televiziune, radio, presa 
scrisă, presa online, noile 
mijloace de comunicare, o 
combinație de diferite 
mijloace media), 

organizații non-profit, 

universități și instituții de 
învățământ;  

centre de cercetare și grupuri 
de reflecție, 

autorități publice (naționale, 
regionale și locale) 

Propunerile ilustrează și evaluează rolul politicii de 
coeziune în realizarea priorităților politice ale 
Comisiei Europene și în abordarea provocărilor 
actuale și viitoare pentru UE, statele sale membre, 
regiunile sale și nivelul local. 

Minimum 
70.000 euro  

Maximum 
500.000 
euro 

Minim 20% 16 octombrie 
2017 

http://ec.eur
opa.eu/regi
onal_policy/
sources/ten
der/doc/pro
positions/20
17_16_bat_
063/REGIO
-2017-
00388-00-
00-RO-
TRA-00.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2017_16_bat_063/REGIO-2017-00388-00-00-RO-TRA-00.pdf
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Programul 
Transnațional 
Dunărea 
 
 
 
 
 

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

Autorități locale/ regionale/ 
naționale;  
organisme de drept public; 
Grupări Europene de 
Cooperare Teritoriala 
(GECT);  
organizații internaționale si 
organisme private, inclusiv 
IMM-uri. 
 
Aria eligibila a programului  
este constituita din 14 state: 
Austria, Bulgaria, Cehia, 
Germania (landurile Baden 
Wurttemberg si Bavaria), 
Ungaria, Romania, Slovenia, 
Slovacia, Bosnia si 
Hertegovina, Muntenegru, 
Serbia, Moldova si Ucraina 
(oblasturile Chernivetska, 
Ivano-Frankiviska, 
Zakarpatska, Odessa). 

• Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate 
sociala in Regiunea Dunării 

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

• Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea 
Dunării 

• Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in 
Regiunea Dunării 

 

Variabilă 15% Variabil http://www.i
nterreg-
danube.eu/r
elevant-
documents/
programme
-main-
documents 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

Programul de 
competitivitate 
pentru 
întreprinderi și 
IMM-uri - 
 
COSME 

Reducerea 
decalajelor de pe 
piața in ceea ce 
privește furnizarea 
de finanțări IMM-
urilor 

Întreprinderi mici si mijlocii 
 
Clustere 
 
Autorități publice 

COSME furnizează următoarele tipuri de 
asistență: 
• Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile 

care au dificultăți in obținerea de împrumuturi 
din sistemul bancar 

• Capital pentru fondurile de capital de risc ce 
furnizează investiții pentru IMM-urile aflate in 
stadiul de extindere si creștere 

• Informații practice gratuite si servicii directe 
pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, 
informații despre noile piețe sau despre 
legislația sau programele UE 

• Acțiuni de cooperare in rețea sau de schimb 
de experiența pentru cei ce elaborează 
politicile relevante, având ca scop reducerea 
poverii administrative asupra IMM-urilor si 
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri 

• Stabilirea de elemente de referința si 
realizarea de studii pentru îmbunătățirea 
cunoștințelor si monitorizării sectoarelor 
industriale la nivel european sau global, sau 
a politicilor in domeniul IMM-urilor din 
Europa. 

 

Variabilă Variabilă Variabil http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/cosme/in
dex.html#c,
calls=CallId
entifier.Stat
us/t/FORTH
COMING/1/
1/0&CallIde
ntifier.Statu
s/t/OPEN/1/
1/0&CallIde
ntifier.Statu
s/t/CLOSE
D/0/1/0&+P
lannedOpe
ningDate/as
c 
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

PROGRAMUL 
ERASMUS+ 
 
 
 

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

Autorități publice 

 

Companii / întreprinderi 

 

Instituții publice/private 

 

Instituții școlare 

 

Instituții universitare 

 

Organizații 
nonguvernamentale 

 

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

• Proiecte de mobilitate  
• Parteneriate strategice  
• Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu 

responsabilii politicilor de tineret 
 

 

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

• ”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  

Variabilă Variabilă Variabil http://www.
erasmusplu
s.ro/oportun
itati-
finantare 

http://eacea
.ec.europa.
eu/erasmus
-
plus/fundin
g_en 

  

 

http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/autoritati-publice
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/companii-intreprinderi
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-publice-private
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-scolare
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/institutii-universitare
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/organizatii-nonguvernamentale
http://www.erasmusplus.ro/beneficiari/organizatii/organizatii-nonguvernamentale
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

EUROPA 
CREATIVĂ  

2014-2020 

 
 
 

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. 

Operatorii culturali din țările 
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. 

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 

Variabilă Variabilă Variabil http://www.
europa-
creativa.eu/  

http://www.media-romania.eu/articol_699_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_698_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_698_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_697_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_697_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_696_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_696_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_695_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_694_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_694_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_693_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_692_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_692_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_691_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_691_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_690_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_690_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_689_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_689_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_688_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_688_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_687_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_687_media_pg_0.htm
http://www.media-romania.eu/articol_687_media_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/
http://www.europa-creativa.eu/
http://www.europa-creativa.eu/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiaru

lui 

Termen 
limita 

Informații 
suplimenta

re 

Uniunea 
Europeană 

ORIZONT 2020 
 
 
 

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

Întreprinzători privați 

Universități 

Centre de cercetare 

Structura Programului Cadru Orizont 2020: 
  
Excelenta științifica 
Tehnologii viitoare si emergente 
Acțiunile Mărie Curie 
Infrastructuri de cercetare 
Consiliul European pentru Cercetare (ERC) 
  
Poziția de lider in sectorul industrial 
Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC) 
Nanotehnologii si materiale avansate 
Spațiu 
Accesul la finanțarea de risc 
Inovarea in IMM-uri 
Tehnologii generice esențiale (KET) 
  
Provocări societale 
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare 
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente 
Mijloace de transport inteligente, ecologice si 
integrate 
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea 
eficienta a resurselor si a materiilor prime 
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si 
reflexive 
Securitate alimentara, agricultura durabila, 
cercetare marina si maritima si bioeconomie 
Societăți sigure - protejarea libertății si securității 
Europei si cetățenilor săi 

 Alte activități 
Răspândirea excelentei si lărgirea participării 
Știința cu si pentru societate 
 

Variabilă Variabilă Variabil http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/m
aster_calls.
html 

 

 

  

http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2440/tehnologii-viitoare-i-emergente
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2441/ac-iunile-marie-curie
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2442/infrastructuri-de-cercetare
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2443/consiliul-european-pentru-cercetare-erc
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2444/tehnologiile-informa-iei-i-comunica-iilor-tic
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2445/nanotehnologii-i-materiale-avansate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2446/spa-iu
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2447/accesul-la-finan-area-de-risc
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2448/inovarea-in-imm-uri
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2449/tehnologii-generice-esen-iale-ket
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2457/sanatate-schimbari-demografice-i-bunastare
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2458/surse-de-energie-sigure-ecologice-i-eficiente
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2459/mijloace-de-transport-inteligente-ecologice-i-integrate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2459/mijloace-de-transport-inteligente-ecologice-i-integrate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2460/combaterea-schimbarilor-climatice-utilizarea-eficienta-a-resurselor-i-a-materiilor-prime
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2460/combaterea-schimbarilor-climatice-utilizarea-eficienta-a-resurselor-i-a-materiilor-prime
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2461/societa-i-favorabile-incluziunii-inovatoare-i-sigure
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2461/societa-i-favorabile-incluziunii-inovatoare-i-sigure
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2462/securitate-alimentara-agricultura-durabila-cercetare-marina-i-maritima-i-bioeconomie
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2462/securitate-alimentara-agricultura-durabila-cercetare-marina-i-maritima-i-bioeconomie
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2463/securitate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/2463/securitate
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/3104/extinderea-participarii
http://www.research.edu.ro/ro/categorie/3105/tiin-a-cu-i-pentru-societate
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html

	CSF SC
	SC
	 Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), măsură adresată tuturor tinerilor NEETs din grupul țintă al proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, respectiv ”Mediu ocupabil”, ”Greu ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil”.
	 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale
	 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv medierea muncii, adresată exclusiv tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate
	http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-2017/proiect-procedura-femeia-manager-2017 
	Prin acordarea ajutorului de minimis, se înțelege recunoașterea caracterului de ajutor de minimis pentru investiția, efectuata într-o societate, prin majorare de capital social, de către o persoana fizica, beneficiara de facilitați fiscale conform Legii nr. 120/2015. 

	Reţele europene de incubare pentru inovaţia bazată pe creativitate: turism şi modă
	Programul Transnațional Dunărea


