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 2012
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

Obiectvul general al
acestui program este
asigurarea unui
instrument flexibil
pentru sustinerea IMMurilor din sectorul
productiv in vederea
modernizarii
tehnologice si cresterii
gradului de inovare

Intreprinderile mici;

Autoritatea
Nationala
pentru
Cercetare
Stiintifica
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Cecuri de inovare
NOU !

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

o

Stagii de transfer de experienta

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

Intreprinderile mijlocii;

IMM-ul poate folosi Cec-ul pentru a finanta servicii
inovatoare furnizate de universitati, institute de
cercetare, sau alte organisme de cercetare. Odata ce
IMM-ul beneficiar valideaza Cecul de Inovare si il
transmite organismului de cercetare, acesta il poate
transmite conducatorului de program pentru a fi
achitata suma corespunzatoare serviciilor furnizate.

Valoarea
grantului

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

45.000 lei

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita



Nespecifi
cat

Minim 10%

Nespecifi
cat

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.uefiscdi.gov.ro/arti
cole/2869/Cecuri-deinovare.html

Program de
finantare

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

Finantator
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Guvernul
Romaniei

Schema de ajutor de
stat privind
asigurarea dezvoltarii
economice durabile instituita prin H.G. nr.
1680/2008

Dezvoltarea regionala
prin stimularea
realizării de investitii si
a crearii de noi locuri
de munca

Societati comerciale care:
realizeaza o investitie initiala
cu o valoare care depaseste
echivalentul in lei a 5
milioane euro si creeaza cel
putin 50 de noi locuri de
munca, ca urmare a
realizarii investitiei initiale

Realizarea unei investitii initiale, cu conditia ca
aceasta investitie sa aiba un efect economic
stimulativ

Maxim
28,125
milioane
Euro

Uniunea
Europeana

Intelligent Energy
Europe - Apel 2012

Printre obiectivele
programului se
numara: promovarea
utilizarii rationale a
resurselor de energie;
sprijinirea divesificarii
energetice si utilizarea
surselor noi si
regenerabile de
energie

Programul se adreseaza
asociatiilor, autoritatilor
locale si regionale, centrelor
de cercetare, IMM-urilor si
universitatilor.

Sprijinul financiar va fi acordat beneficiarilor in cadrul
urmatoarelor sub-programe:

Bugetul total
alocat
acestui apel
de proiecte
este de 67
milioane lei
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

SAVE - eficienta energetica:
ALTENER - surse alternative de energie:

Acestea pot aplica in cadrul
unor consortii formate din
cel putin 3 parteneri din 3
tari diferite

STEER - folosirea eficienta a energiei in transport:
INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a
cladirilor si Leadership local pentru energie (initiativa
dedicata autoritatilor locale si regionale)

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui



Minim 25%

Termen
limita

2013

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

08.05.201
2

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getti
ng-funds/index_en.htm

Obiectivul
programului

http://www.mfinante.ro/ghidaj
stat.html?pagina=domenii

Program de
finantare

Finantator
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Finantator

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”

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

Creşterea
competitivităţii
întreprinderilor mici şi
mijlocii prin
achiziţionarea de
servicii de
consultanţă nelegate
de activitatea curentă a
firmei

Microintreprinderi

DMI 2.1,
Operatiunea 1:
Bani pentru cercetare
in parteneriat intre
universitati / institutii
de cercetare si
intreprinderi

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”
AP 1,
DMI 1.3,
Operatiunea 1.3.2:
Sprijin pentru
consultanţă acordat
întreprinderilor mici şi
mijlocii
NOU !
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Solicitanti eligibili

Intreprinderile mici;
Intreprinderile mijlocii;

Activitati eligibile

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.

a. Elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi
crearea de noi produse şi/sau servicii şi tehnologii;
b. Elaborarea de planuri de afaceri, studii de
prefezabilitate
şi/sau
fezabilitate
pentru
implementarea de tehnologii ecoeficiente şi
competitive, precum şi pentru crearea de produse
competitive;
c. Elaborarea de studii şi strategii de management,
marketing
şi/sau
analize
financiare
pentru
implementarea unui anumit proiect;
d. Elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de
promovare pentru un anumit proiect;
e. Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi
stimulare a resurselor umane în vederea extinderii
afacerii sau implementării unui anumit proiect;
f. Elaborarea de studii asupra protecţiei proprietăţii
intelectuale;
g. Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea
unor instrumente şi soluţii informatice sau pentru un
domeniu precizat;
h. Elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic
pentru transferul afacerii.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Maxim
4.000.000 lei

-

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Maxim
170.000 lei,

Minim 30%

Sesiuni
depunere:

Termen
limita

I.
15.03 –
13.04
2012

II
1.06 –
29.06
2012

III
3.09 –
28.09
2012

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://oiimm.mimmcma.ro/category/oiimm/cereri-deproiecte-2011

Obiectivul
programului

http://fonduristructurale.ancs.ro/ro/node/node/nid
/2354

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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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
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Program
Parteneriate 2011,
Subprogram
Proiecte
Colaborative de
Cercetare Aplicativa

Sustinerea si
promovarea cercetarii
aplicative, in domenii
prioritare, inter- si
transdisciplinare,
relevante pentru
cresterea
competitivitatii in
cercetare-dezvoltare si
inovare (CDI) la nivel
national, si in acord cu
economia mondiala
bazata pe cunoastere.

Organizatii de cercetare de
drept public sau privat si
intreprinderi

- cercetare fundamentala (dar nu mai mult de 10% din
valoarea finantata de la bugetul de stat a proiectului);
- cercetare industriala;
- dezvoltare experimentala;
- studii de fezabilitate tehnica;
- activitati pentru obtinerea si protejarea drepturilor de
proprietate intelectuala, pentru IMM-uri.

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Maxim
200.000
Euro

Minim 10%

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Intre 2 mil si
3 mil de Lei

Intre 15 %
in functie de
tipul de
proiect

-

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.mct.ro/ro/articol/2647/program
e-na-ionale-competitie-parteneriate-2011

Guvernul
Romaniei
Autoritatea
Nationala
pentru
Cercetare
Stiintifica

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

Valoarea
grantului

http://fonduristructurale.ancs.ro/ro/node/node/nid/17
03

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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Finantator

Obiectivul
programului

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”

Stimularea inovarii in
Intreprinderi

AP 2,
DMI 2.3,
Operatiunea 3
“Promovarea inovarii
in cadrul
intreprinderilor”

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”
AP 1,
DMI 1.1,
Operatiunea
1.1.1.A2:
Sprijin financiar de
pana la 1.065.000 lei
acordat pentru
investitii pentru
intreprinderile mici si
mijlocii
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Activitati eligibile

Pentru proiectele
tehnologice inovative:
Intreprinderile pentru care
cercetarea-dezvoltarea nu
constituie obiectul principal
de activitate.

Proiecte tip 1: Proiecte tehnologice innovative
Prin acest proiect se va realiza o inovare de produs, o
inovare de produs si de proces, sau numai inovare de
proces, atât pentru bunuri, cât si pentru servicii,
bazate pe exploatarea si utilizarea cunostintelor
stiintifice si tehnologice sau pe idei brevetate.

Proiectele
tehnologice
inovative:
max.
15.000.000
lei.

Pentru proiectele destinate
intreprinderilor nou-create
inovatoare: Intreprinderile
nou-create
inovatoare
definite ca intreprinderi mici,
cu o vechime mai mica de 6
ani in anul depunerii cererii
de finantare, dar care au cel
putin 1 an vechime, cu
cheltuieli
de
cercetare
dezvoltare de minim15% din
costurile totale de operare in
cel putin unul din ultimii 3
ani care preceda anul
depunerii cererii de finantare

Proiecte tip 2: Proiecte pentru intreprinderi nou-create
inovatoare
Aceste proiecte sunt dedicate intreprinderilor
noucreate inovatoare si sprijina toate activitatile care
sustin introducerea in productie, producerea si
livrarea pe piata a unui produs (bun sau serviciu), nou
sau substantial imbunatatit.

Proiectele
pentru
intreprinderi
nou-create
inovatoare :
max.
3.500.000
lei.

Consolidarea si
dezvoltarea durabila a
sectorului productiv.

Intreprinderile mici;

Crearea unui mediu
favorabil dezvoltarii
durabile a
intreprinderilor.

Societatile cooperative.

- Crearea unei noi unitati de productie
(fabrica/sectie/instalatie);
- Extinderea unei unitati existente pentru cresterea
capacitatii de productie;
- Diversificarea productiei unei unitati existente, prin
lansarea de noi produse sau servicii;
- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in
procesul de productie al unei unitati existente (ex:
modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt
tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea
procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii
de productie). Echipamentele pentru protectia
mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor
reziduale se finanteaza numai in legatura cu
investitiile mentionate anterior;
- Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi
software, brevete, licente, know-how sau solutii
tehnice nebrevetate;
- Consultanta specifica si instruire specializata strict
legata de activitatile de investitii specificate mai sus.

Dezvoltarea
de
produse (bunuri sau
servicii) si/sau procese
noi sau substantial
imbunatatite
prin
valorificarea
unor
rezultate de cercetare
dezvoltare sau a unor
idei brevetate in scopul
productiei
si
comercializarii

Intreprinderile mijlocii;

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Variabila

Sesiune
de
depunere
continua
incepand
cu data
de 11
martie
2011

30% pentru
intreprinderi
le mici

31.05.201
2

Activitatile de dezvoltare experimentala sunt
obligatorii in toate propunerile de proiecte, cu exceptia
proiectelor care utilizeaza rezultatele CD obtinute in
cadrul O.2.1.1 de acelasi beneficiar. Prezenta in
proiect a activitatilor pentru introducerea in productie
a rezultatelor cercetarii este obligatorie.

Maxim
1.065.000 lei

40% pentru
intreprinderi
le mijlocii

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://oiimm.mimmcma.ro/category/oiimm/cereride-proiecte-2011

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Valoarea
grantului

Solicitanti eligibili

http://fonduristructurale.ancs.ro/ro/node/node/nid/239
3

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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Finantator

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Microintreprinderi

Crearea unui mediu
favorabil dezvoltarii
durabile a
intreprinderilor.

Intreprinderile mijlocii;

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”

-creşterea eficienţei
firmelor prin
reorganizarea tuturor
proceselor pe baza
unui sistem informatic;

Intreprinderile mici si mijlocii;

AP 3,
DMI 3.1,

-introducerea de
sisteme TIC moderne
ce încurajează
inovarea şi oferă sprijin
pentru deciziile
managementului.

AP 1,
DMI 1.1,
Operatiunea 1.1.2:

Intreprinderile mici;

Valoarea
grantului

a.
Înfiinţarea,
modernizarea
şi
acreditarea
laboratoarelor de încercări şi etalonări;
b. Implementarea şi/sau certificarea sistemului de
management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau
serviciilor), sistemelor de management al mediului
ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de
management integrat calitate/mediu;
c. Etichetarea ecologică;
d. Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Maxim
840.000 lei

Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC,
alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi trening
specializat necesare pentru:

Maxim
1.200.000 lei

Contributia
beneficiaru
lui

30% pentru
microîntrepr
inderi şi
intreprinderi
le mici

Termen
limita

13.04.201
2

40% pentru
intreprinderi
le mijlocii

Sprijin pentru
implementarea
standardelor
internaţionale
NOU !

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

“Sprijin pentru
sisteme TIC integrate
şi alte aplicaţii
electronice pentru
afaceri”

a.

b.

c.

d.
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Variabila

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

30.03.201
2

Implementarea sau extinderea sistemelor
ERP (Enterprise Resource Planning –
Planificarea Resurselor Întreprinderii);
Implementarea sau extinderea de sisteme
pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer
Relationship Management – Managementul
Relaţiilor cu Clienţii);
Implementarea de soluţii software pentru
design
şi/sau
producţie,
pentru
imbunătăţirea managementului ciclului de
viaţă al produselor;
Implementarea sistemelor informatice de
analiză economică şi suport decizional
(business intelligence systems) şi a altor
aplicaţii electronice

23 Martie 2012

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

Consolidarea si
dezvoltarea durabila a
sectorului productiv.

Activitati eligibile

http://oiimm.mimmcma.ro/category/oiimm/
cereri-de-proiecte-2011

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

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

Obiectivul
programului

Programul pentru
stimularea infiintarii
si dezvoltarii
microintreprinderilor
de catre
intreprinzatorii
tineri

Stimularea infiintarii de
noi microintreprinderi,
cresterea potentialului
de accesare a surselor
de finantare si
dezvoltarea
aptitudinilor
antreprenoriale ale
tinerilor in scopul
implicarii acestora in
structuri economice
private.

Solicitanti eligibili

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 si au un
plan bun de afaceri cu care
sa obtina un punctaj cat mai
mare la aplicatia on-line.

Activitati eligibile

Microintreprinderea poate fi infiintata de un
intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel
mult 5 intreprinzatori debutanti asociati.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Minim 50%

Apel
cu
depunere
continua

Maxim
100.000 lei

Minim 30%

Cerere de
proiecte
cu
depunere
continua,
in limita
bugetului
alocat

Microintreprinderea trebuie sa aiba in obiectul de
activitate cel mult 5 grupe de activitati CAEN, cu
exceptia urmatoarelor activitati: intermedieri financiare
si asigurari; tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de
noroc si pariuri, productie sau comercializare de
armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, plante si
substante aflate sub control national, precum si
activitatile excluse de normele europene cu privire la
ajutorul de stat.
Tanarul intreprinzator trebuie saangajeze cel putin 2
salariati la momentul obtinerii facilitatilor de finantare
si sa reinvesteasca cel putin 50% din profitul realizat
in anul precedent.

Guvernul
Romaniei
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Programul pentru
dezvoltarea
abilitatilor
antreprenoriale in
randul tinerilor si
facilitarea accesului
acestora la finantare
- START 2011

Stimularea infiintarii de
noi microintreprinderi,
cresterea potentialului
de accesare a surselor
de finantare si
dezvoltarea
aptitudinilor
antreprenoriale ale
tinerilor in scopul
implicarii acestora in
structuri economice
private.

Pentru etapa I:
Persoane fizice
Pentru etapa a II-a:
Microintreprinderi
IMM-uri

In etapa I – participarea la 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 - implementarea celor mai bune Planuri
de Afaceri.

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/3.programul-pentru-dezvoltarea-abilitatilorantreprenoriale-in-randul-tinerilor-si-facilitareaaccesului-acestora-la-finantare-start/

Cel mult
echivalentul
in lei a
10.000 euro

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/1.p
rogramul-pentru-stimularea-infiintarii-sidezvoltarii-microintreprinderilor-de-catreintreprinzatorii-tineri/

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul Cadru 7
Apeluri - 2012
PESTE 15 DE
APELURI ACTIVE !!!

Obiectivul
programului

Imbunatatirea bazei
stiintifice si tehnologice
a industriei europene si
incurajarea
competitivitatii Europei
la nivel international,
promovand in acelasi
timp cercetarea in
sprijinul politicilor UE

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Entitati legale independente
apartinand unor State
Membre ale UE sau tari
asociate, diferite.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale:

Fiecare apel are conditii
specifice de participare







Cooperare,
Idei,
Oameni,
Capacitati,
Cercetare nucleara

Valoarea
grantului



Contributia
beneficiaru
lui



Termen
limita

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

Apelurile
pentru
depunere
de
proiecte
au
termene
limita
specifice

http://cordis.europa.eu

Finantator

Fiecare dintre aceste ramuri finanteaza activitati
specifice de cercetare cu caracter uni, pluri sau trans
sectorial.
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