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 – Ianuarie 2011
Activitate realizata in cadrul proiectului BISNet Transylvania
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

Finantarea unor
parteneriate realizate
intre intreprinderi, care
au nevoie de activitate
de cercetare pentru
sustinerea activitatilor
cu caracter economic si
institutii de cercetare
care pot furniza
serviciile de cercetare
cerute de intreprinderi

Intreprinderi (IMM-uri sau
intreprinderi mari) cu sau
fara activitate de cercetare
dezvoltare mentionata in
statut, dar pentru care
activitatea de cercetare
dezvoltare nu este activitate
principala

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”
DMI 2.1,
Operatiunea 1:
Bani pentru cercetare
in parteneriat intre
universitati / institutii
de cercetare si
intreprinderi
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

o

Stagii de transfer de experienta

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

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci
arii tematice prioritare: - Sanatate; - Agricultura,
siguranta si securitate alimentara; - Energie; - Mediu;
- Materiale, produse si procese inovative. Durata
proiectelor este de maximum 24 luni.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

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

Maxim
4.000.000 lei

-

-

Termen
limita

Nespecifi
cat

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=
378

Program de
finantare

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

Finantator

25 Ianuarie 2011
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Finantator

Obiectivul
programului

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”

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

Operatiunea 2.3.1
„Sprijin pentru startup-uri şi spin-off-uri
innovative”

Solicitanti eligibili

1. Spin-off –uri
2. Start-up-uri

Activitati eligibile











Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”
Operatiunea 3.1.1
"Sprijinirea accesului
la Internet si la
serviciile conexe"
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Cresterea utilizarii
Tehnologiei
Informatiilor si
Comunicarii (TIC) prin
sustinerea conectarii la
broadband, precum si
prin consolidarea
infrastructurii TIC (in
special in zonele rurale
si mici urbane
dezavantajate din
punct de vedere al
accesului la mijloacele
moderne de
comunicatii), pentru
facilitarea accesului
public la aceasta.

IMM-uri (inclusiv
microintreprinderi) si ONGuri

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

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

Minim 10%

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua



Min. 10.000
RON

10% pentru
IMM-uri
(inclusiv
microintrepr
inderi) si
5% pentru
ONG-uri

29.07.201
1









Conectarea la Internet prin conexiuni
broadband sau upgradarea celor existente
Achizitionarea de echipamente TIC si
periferice
Construirea retelei LAN necesara pentru
implementarea proiectului;
Achizitionarea licentelor software;
Achizitionarea unui website de prezentare a
companiei/ONG-ului;
Achizitionarea unui nume de domeniu nou
".ro";
Achizitionarea si implementarea solutiei de
semnatura electronica;
Achizitionarea de aplicatii informatice
specifice pentru persoanele cu dizabilitati;

Max.
100.000
RON

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Valoarea
grantului

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

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

25 Ianuarie 2011
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Finantator

Programul Cadru 7
– Nanosciences,
Nanotechnologies,
Materials and new
Production
Technologies SMEs

Obiectivul
programului

Dezvoltarea de
cunostinte produse si
tehnologii noi prin
finantarea unor
proiecte de cercetare
sau activitati
demonstrative derulate
in parteneriat.

Solicitanti eligibili

Minim 3 entitati legale
independente apartinand
unor State Membre ale UE
sau tari asociate, diferite.
Este incurajata participarea
IMM-urilor

Cod program:
FP7-NMP-2010SME-4

Activitati eligibile



Proiecte colaborative:

o
o
o

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

Valoarea
grantului

Bugetul
programului
este 40 mil.
Euro.

o
o
o

Tema 5 – Energie –
include alte 7subprograme de
finantare.
Informatii
suplimentare pe
site-ul Cordis:
http://cordis.europa.
eu/
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Adaptarea actualului
sistem de energie la
cerintele dezvoltarii
durabile, prin
diminuarea
dependentei energetice
fata de resursele fosile
importate, si prin
utilizarea unui mix de
resurse energetice de
tip regenerabil.

Entitati legale independente
apartinand unor State
Membre ale UE sau tari
asociate (numarul minim de
parteneri depinde de tipul
actiunii).

In functie de tipul de proiect:



Proiecte colaborative
Activitati de coordonare si sprijin

Domenii:






Generarea de electricitate regenerabila
Solutii regenerabile pentru incalzire si racire
Tehnologi pentru carbune curat si CCS
Retele inteligente de energie
Eficienta energetica si economisire

Termen
limita

4.11.2010
–
Program
inchis
Termenul
final
pentru
programel
e din
cadrul
Temei 4 –
NMP este:
31.03.2011

Alte tipuri
de
activitati–
0%

Bugetul
programului
este 137 mil.
Euro

In functie
de tipul de
proiect si
participant

07.04.201
1

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Cordis
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fusea
ction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=342

Cod program:
FP7-ENERGY-20112

Activitati de
cercetare si
dezvoltare
tehnologica;
- 50%
Activitati
demonstrati
ve – 50%

Noi metode de detectare si identificare a
nanoparticulelor
Cercetare si inovare in domeniul materialelor
ceramice multifunctionale
Produse textile pentru piata energiei si mediului

Informatii
suplimentare pe
site-ul Cordis:
http://cordis.europa.
eu/
Programul Cadru 7 Energy Call Part 2

Pentru:

Domenii:

Tema 4 – NMP –
include alte 3 subprograme de
finantare.

Uniunea
Europeana

Contributia
beneficiaru
lui

Cordis
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=
UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=368

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

25 Ianuarie 2011
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Finantator

Obiectivul
programului

Programul Cadru 7
ICT – FET Open Future and emerging
technologies

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

Cod program:
FP7-ICT-2011-C
Tema 3 – ICT –
include alte 7 subprograme de
finantare.

Solicitanti eligibili

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

Activitati eligibile



Proiecte colaborative:

o
o
o

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

Valoarea
grantului

Bugetul
programului
este 46 mil.
Euro

Cod program:
FP7-ICT-2009-C
Tema 7 – Transport
(Including
Aeronautics)
include alte 3 subprograme de
finantare.
Informatii
suplimentare pe
site-ul Cordis:
http://cordis.europa.
eu/
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Activitati de
cercetare si
dezvoltare
tehnologica;
- 50%

o

Activitati
demonstrati
ve – 50%

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

Alte tipuri
de
activitati–
0%

Dezvoltarea unui
sistem de transport
Pan-Eeuropean
integrat, mai verde, mai
inteligent si mai sigur.

Entitati legale independente
apartinand unor State
Membre ale UE sau tari
asociate (numarul minim de
parteneri depinde de tipul
actiunii).

In functie de tipul de proiect:



Proiecte colaborative
Activitati de coordonare si sprijin

Domenii:






Inverzirea transportului de suprafata
Decongestionarea coridoarelor de transport
Initiativa „European Green Cars”
Imbunatatirea sigurantei si securitatii
Imbunatatirea competitivitatii sectorului de
transport

Bugetul
programului
este 91,25
mil. Euro

In functie
de tipul de
proiect si
participant

Termen
limita

Termenul
limita
variaza in
functie de
grupul de
activitati
pentru
care se
solicita
finantare.
Maxim
12.03.201
3

2.12.2010
–
Program
inchis
Termenul
final
pentru
programel
e din
cadrul
Temei 7 –
Transport
este:
12.04.2011

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Cordis
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseacti
on=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_i
d=344

Programul Cadru 7
Sustainable Surface
Transport (SST)2011-RTD-1

Pentru:

Domenii:

Informatii
suplimentare pe
site-ul Cordis:
http://cordis.europa.
eu/

Uniunea
Europeana

Contributia
beneficiaru
lui

Cordis:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fusea
ction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=319

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

25 Ianuarie 2011
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Finantator

Obiectivul
programului

Programul Cadru 7
FP7-SSH-2011 –
Collaborative
projects (large scale
integrating research
Projects

Generarea de
cunostinte aprofundate
si intelegere in ceea
referitor la provocarile
socioeconomic
complexe cu care se
confrunta Europa.

Cod program:
FP7-SSH-2011-1
Tema 8 – Stiinte
economice si socioumane – include
alte 3 subprograme de
finantare.
Informatii
suplimentare pe
site-ul Cordis:
http://cordis.europa.
eu/

Pagina 5 din 6

Solicitanti eligibili

Minim 7 entitati legale
independente apartinand
unor State Membre ale UE
sau tari asociate, diferite.

Activitati eligibile



Proiecte colaborative:

o
o
o

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

Domenii:





Dezvoltare, ocuparea fortei de munca si
competitivitate intr-o societate a cunoasterii
– Cazul Europei
Combinarea obiectivelor economice,
sociale si de mediu intr-o perspectiva
europeana
Europa si intraga lume
Cetatenia in EU

Valoarea
grantului

Bugetul
programului
este 40 mil.
Euro
Sunt eligibile
proiecte a
caror suma
solicitata
este de
minim 6,5
milioane
Euro

Contributia
beneficiaru
lui

Activitati de
cercetare si
dezvoltare
tehnologica
- 25% 50%
Activitati
demonstrati
ve - 50%
Alte tipuri
de activitati
-0%

Termen
limita

02.02.201
1

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Cordis
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
CooperationDetailsCallPage&call_id=337

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

25 Ianuarie 2011
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Finantator

Programul Cadru 7
KBBE 2010

Cod program:
FP7-KBBE-2011-5
Tema 2 – Hrana,
Agricultura si
Pescuit, si
Biotehnologie –
include alte 3 subprograme de
finantare.
Informatii
suplimentare pe
site-ul Cordis:
http://cordis.europa.
eu/
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Obiectivul
programului

Construirea unei BioEconomii Europene
bazate pe cunoastere.

Solicitanti eligibili

Entitati legale independente
apartinand unor State
Membre ale UE sau tari
asociate (numarul minim de
parteneri depinde de tipul
actiunii).

Activitati eligibile

In functie de tipul de proiect:





Proiecte colaborative
Actiuni de coordonare si sprijin
Cercetare in beneficiul IMM-urilor
Actiuni specifice de cooperare
internationala

Domenii:

Managementul si productia durabila a
resurselor biologice forestiere, acvaticve si
terestre

De la furculita la ferma: Hrana, sanatate si
stare de bine

Stiinte ale vietii, biotehnologie, biochimie
pentru produse si procese non-alimentare

Alte activitati

Valoarea
grantului

Bugetul
anual al
programului
este 240.27
mil. Euro

Contributia
beneficiaru
lui

In functie
de tipul de
proiect si
participant

Termen
limita

25.01.201
1

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Cordis
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Us
erSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=332

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

25 Ianuarie 2011

