Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
FINANTARI NERAMBURSABILE IN DOMENIUL CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII

Inventar al programelor de finantare active, din domeniul cercetarii, inovarii si stimularii competitivitatii antreprenoriale, adresate
sectorului IMM – Martie 2010
Activitate realizata in cadrul proiectului BISNet - Modul C, Activitatea 3.1.1
Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana

Erasmus for Young
Entrepreneurs

Stimularea
competitivitatii
antreprenoriatului,
internationalizarii, si a
initiativelor de tip startup, prin transferul de
know how intre
antreprenorii cu
experienta si cei tineri.

- antreprenori noi,
antreprenori, care au initiat o
afacere in ultimii trei ani sau
tineri care doresc sa initieze
o afacere

Sprijinirea activităţilor
de inovare ale start-upurilor şi spin-off-urilor
care creează valoare
adăugată în baza
rezultatelor de CD
brevetate sau
nebrevetate, care sunt
aplicate/transferate de
firmele respective

1. Spin-off –uri
2. Start-up-uri

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”
Operatiunea 2.3.1
„Sprijin pentru startup-uri şi spin-off-uri
innovative”

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile



Stagii de transfer de experienta

Costurile de
transport si
subzistenta
pentru noul
antreprenor,
pe perioada
stagiului, vor
fi suportate
de catre
finantator

•

crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale
(numai pentru spin-off)
activităţi de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de
servicii pentru cercetare-dezvoltare;
achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare
referitoare
la:
management;
asistenţă
tehnologică; transfer tehnologic; instruire;
achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor
de proprietate industrială; utilizarea standardelor;
achiziţia de servicii suport pentru inovare
referitoare la: încercări şi testări în laboratoare
de specialitate; marcarea calităţii, testare şi
certificare; studii de piaţă;
activităţi pentru punerea în producţie a
rezultatelor cercetării/ know-how/ brevetului/
licenţei sau altui drept de proprietate industrial
activităţi legate de informarea beneficiarilor:
achiziţonarea de publicaţii, abonamente şi
asigurarea accesului la baze de date;
activităţi de informare şi publicitate privind
proiectul

Maxim
200.000
Euro

- antreprenori gazda,
antreprenori cu experienta,
care detin sau gestioneaza
un IMM in Uniunea
Europeana

•
•

•

•
•
•
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Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

-

Nespecifi
cat

Minim 10%

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Autoritatea de Management pentru Programul
Operational Sectorial “Creşterea Competitivităţii
Economice: http://amposcce.minind.ro/

Program de
finantare

http://www.erasmusentrepreneurs.eu/index.php

Finantator
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Finantator

PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 4,
DMI 4.3
“Sprijinirea dezvoltarii
Microintreprinderilor”

Programul Cadru 7
ICT – FET Open
Cod program:
FP7-ICT-2009-C

Solicitanti eligibili

Dezvoltarea
microintreprinderilor
productive si a celor
prestatoare de servicii
care folosesc
potentialul endogen al
regiunilor.

Societati comerciale sau
societati cooperative care se
incadreaza in categoria
microintreprinderilor,
localizate in mediul urban,
care isi desfasoara
activitatea in domeniul
productiei, serviciilor sau
constructiilor

Imbunatatirea
competitivitatii
industriei europene prin
dezvoltarea sectorului
ITC, ca raspuns la
cerintele economie si
societatii viitorului,
sectorul ITC
reprezentand
fundamentul economiei
bazate pe cunoastere.

Minim 3 entitati legale
independente apartinand
unor State Membre ale UE
sau tari asociate, diferite.

Activitati eligibile









Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi,
moderne pentru activitati de productie, servicii,
constructii;
Achizitionare sisteme IT (hard si soft);
Construirea / extinderea / modernizarea spatiilor
de productie ale microintreprinderilor.

Activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica;
Activitati demonstrative;
Alte tipuri de activitati (management,
coordonare, etc.);

Domenii:


FET (Future emerging technologies) in ICT,
explorarea tehnologiilor noi din domeniul TIC

Valoarea
grantului

Maxim
200.000
Euro

Bugetul
programului
este 30 mil.
Euro

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 30%

Pentru:
Activitati de
cercetare si
dezvoltare
tehnologica;
- 50%
Activitati
demonstrati
ve – 50%
Alte tipuri
de
activitati–
0%
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Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua,
începând
cu data
de 23
noiembrie
2009.

Termenul
limita
variaza in
functie de
grupul de
activitati
pentru
care se
solicita
finantare.
Maxim
24.05.201
1

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Cordis
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fu
seaction=UserSite.CooperationDetailsCall
Page&call_id=189

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

Agentiile pentru Dezvoltare
Regionala
www.adrcentru.ro
www.inforegio.ro
www.mdlpl.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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Finantator

Programul Cadru 7
Marie Curie
Reintegration
Grants (RG)
Cod program:
FP7-PEOPLE-2010RG
SUBPROGRAME:
European
Reintegration Grants
International
Reintegration Grants
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Obiectivul
programului

Cresterea nivelului de
atractivitate al Europei ,
prin incurajarea
cercetatorilor Europeni
cu experienta sa se
integreze in organizatii
Europene, in cadrul
carora sa desfasoare
activitati de transfer de
cunoastere si inovare.

Solicitanti eligibili

Organizatii de tipul:
- Organizatii nationale
- Societati comerciale
- ONG
- Organizatii internationale
sau ale CE

Organizatia trebuie sa
gazduiasca si angajeze
cercetatorul care va fi
integrat, cel putin pentru
perioada de desfasurare a
proiectului

Activitati eligibile



Activitati de cercetare si transfer de cunostinte
indiferent de domeniul de activitate.

Valoarea
grantului

Suma fixa
de 15.000
Euro/an,
pentru o
perioada
maxima de 3
ani

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

07.09.201
0

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Cordis
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fusea
ction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id
=250

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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