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€UROfinantari – BISnet
Transylvania
Sprijin financiar pentru intreprinderea
dumneavoastra

Programul – Intelligent Energy Europe - Apel 2011
Termen limita - 12 mai 2011
Comisia Europeana prin Directoratul General pentru
Energie si Transport, va invita sa va depuneti aplicatiile
in cadrul apelului pentru depunere de proiecte, aferent
anului 2011, din cadrul programului Intelligent Energy
Europe (Energie Inteligenta pentru Europa).
Beneficiind de o alocare financiara de 67 milioane Euro,
programul isi propune ca obiective:
 promovarea eficientei energetice si utilizarea rationala a resurselor energetice;
 promovarea unor noi surse de energie regenerabila si sprijinirea diversificarii
acestora;
 promovarea eficientei energetice si utilizarea de noi surse de energie
regenerabile in sectorul transporturilor.
Parteneri eligibili:
Programul este deschis entitatilor legale, publice sau private (asociatii, autoritati
locale si regionale, centre de cercetare, IMM-uri, universitati) din UE, Norvegia,
Islanda, Liechtenstein si Croatia, proiectele necesitand implicarea unui minim de 3
parteneri, din trei state eligibile diferite.

Actiunile programului:






Subprogramul SAVE - eficienta energetica;
Subprogramul ALTENER - surse alternative de energie;
Subprogramul STEER - folosirea eficienta a energiei in transport;
INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a cladirilor si Leadership local
pentru energie - initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale.
Asistenta tehnica pentru initiativa - Mobilising local energy investment.

Valoarea finantarii:
Valoarea finantarii acordate va fi cuprinsa intre 500.000 Euro si 2.500.000 Euro,
majoritatea proiectelor fiind asteptat sa solicite o suma situata in jurul valorii de 1
milion de Euro.
Finantatorul urmeaza sa acopere un maxim de 75% din costurile eligibile ale
proiectelor.
Termen limita:
Termenul limita de depunere a proiectelor este: 12 mai 2011.
[Mai multe informatii]

Programul START 2011
Termen limita - depunere continua pana la inchiderea programului
Programul
pentru
dezvoltarea
abilitatilor
antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului
acestora la finantare – START, reprezinta o initiative a
Guvernului Romaniei avand ca obiective: stimularea
infiintarii de noi intreprinderi, mici si mijlocii,
imbunatatirea performantelor economice ale celor
existente, cresterea potentialului de accesare a
surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor
antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri
economice private.
Beneficiari eligibili:
Programul se adreseaza intr-o prima etapa persoanelor fizice din Romania cu studii
medii sau superioare, in cea de a doua etapa fiind eligibile societatile comerciale
(microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii).

Activitati eligibile:
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Programul START - finanteaza in etapa I - workshop-uri de pregatire antreprenoriala
UNCTAD / EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor in domenii de interes
pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in scopul dobandirii cunostintelor
teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri,
conform procedurii UNCTAD/EMPRETEC. In etapa a II-a a programului va fi
finantata implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de catre aplicanti.
Valoarea finantarii:
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011 este de 10.000.000 lei. Prin
implementarea programului in anul 2011 se estimeaza acordarea de ajutor de
minimis unui numar de minim 92 de beneficiari.
Termen limita:
Formularul de inscriere on line este disponibil pe site-ul Agentiei pentru
Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii la
adresa http://programenationale2011.aippimm.ro/ , incepand cu data de 18.04.2011,
ora 10.00.
[Mai multe informatii]

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Termen limita - depunere continua pana la inchiderea programului
Agentia pentru Implementarea Proiectelor si
Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
(A.I.P.P.I.M.M), implementeaza incepand cu luna
februarie 2011 “Programul pentru stimularea infiintarii
si
dezvoltarii
microintreprinderilor
de
catre
intreprinzatorii tineri”.
Programul are ca obiectiv stimularea infiintarii de noi
microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor.
Beneficiari eligibili:
Beneficiarii programului sunt tinerii debutanti in afaceri, cu varsta de pana la 35 de
ani care nu au mai detinut calitatea de actionar sau asociat in vreo firma.
Activitati eligibile:
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Infiintarea de microintreprinderi de catre intreprinzatori debutanti. Microintreprinderea
trebuie sa aiba in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitati CAEN (Ghidul
solicitantului mentioneaza domeniile de activitate exceptate de la finantare).
Microprinderea nou infiintata trebuie sa angajeze cel putin 2 salariati la momentul
obtinerii facilitatilor de finantare. Profitul obtinut in primul an trebuie reinvestit in
proportie de cel putin 50 %, in cel de al doilea an de activitate.
Valoarea finantarii:
Beneficarii pot obtine alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%
din valoarea proiectului de investitii, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 10.000
euro
Termen limita:
Formularul de inscriere on line este disponibil pe site-ul Agentiei pentru
Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii la
adresa http://programenationale2011.aippimm.ro/ , incepand cu data de 14
februarie 2011.
[Mai multe informatii]

Catalogul surselor de finantare – ADR Centru
Aprilie 2011
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, va ofera lunar informatii despre
programele de finantare active. Va invitam sa va informati asupra oportunitatilor
aferente lunii in curs, accesand linkul de mai jos.
[Mai multe informatii]

Nici Comisia Europeana, nici vreo alta persoana actionand in numele Comisiei Europene nu poate fi
considerata responsabila pentru modul in care ar putea fi folosite informatiile din acest document.
Viziunea promovata in acest document apartine autorului si nu reflecta neaparat politicile Comisiei
Europene.
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