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 – Iunie 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

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

28 Iunie2012
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Finantator

Obiectivul
programului

Programul
Operational
Sectorial “Creşterea
Competitivităţii
Economice”

Dezvoltarea capacitatii
de cercetare a
intreprinderilor, in
vederea cresterii
nivelului de inovare si a
competitivitatii pe piata;
de asemenea se
urmareste crearea de
noi locuri de munca in
activitatea de C-D.

DMI 2.3,
Operatiunea 2.3.2:
Dezvoltarea
infrastructurii de CD a
intreprinderilor si
crearea de noi locuri
de munca pentru CD

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

Valoarea
grantului

Intreprinderi mari,
Intreprinderi mici si mijlocii

 Proiecte de modernizare a unor infrastructuri
existente de cercetare din cadrul intreprinderii;
 Proiecte cu constructii/extindere de cladiri pentru
crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in
cadrul intreprinderii.

Maxim
echivalentul
in
lei a 50
milioane
euro

Ambele categorii de proiecte sunt insotite de
achizitionarea de instrumente si echipamente noi de
cercetare.

Minim 30%
in cazul
intreprinderi
lor mici

Termen
limita

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

27.07.
2012

Minim 40%
in cazul
intreprinderi
lor mijlocii
Minim 50%
in cazul
intreprinderi
lor mari

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

•
•
•

•

•
•
•
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Contributia
beneficiaru
lui

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

28 Iunie2012

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

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Activitati eligibile

Solicitanti eligibili

http://fonduristructurale.ancs.ro/ro/no
de/node/nid/2428

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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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
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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

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

I.
15.03 –
13.04
2012

II
1.06 –
29.06
2012

III
3.09 –
28.09
2012

28 Iunie2012

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

Pagina 4 din 6

Calypso - facilitarea
Schimburilor
transnationale in
extrasezon in
Europa prin
dezvoltarea
turismului social

Promovarea
schimburilor
transnationale pentru
cel putin un grup tinta
din cele 4 mentionate
de programul
CALYPSO (tineri,
persoane cu dizabilitati,
familii cu venituri mici si
persoane in varsta)

Autoritati publice, organizatii
nationale de turism,
autoritati regionale (sau
nivel similar in absenta
regiunilor), actori privati
implicati in turism.

Sprijinirea
produselor turistice
tematice
transnationale ca
mijoace de crestere
a competitivitatii si
sustenabilitatii
turismului european

Cresterea
competitivitatii si
sustenabilitatii
turismului european si
crearea unui climat
favorabil cooperarii
transnationale intre
factorii interesati din
domeniul turismului.

Cel putin 5 parteneri din 5
state europene diferite,
dintre care cel putin un
partener trbuie sa fie IMM

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

•

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

sprijin pentru parteneriatele public – privat la
punerea in aplicare, dezvoltarea si/sau intarirea
structurilor CALYPSO;
realizarea de studii pertinente care pot sa
imbunatateasca baza de informatii si, eventual,
sa faciliteze schimburile in extrasezon.

Maximum
150.000
euro/proiect

Minim 25%

11.07.
2012

Proiectele finantate trebuie sa propuna idei
exemplare si inovative pentru dezvoltarea
sustenabila a turismului prin intermediul cooperarii
transnationale. Turismul sustenabil presupune
respectarea principiilor economice, socio-culturale si
de protectie a mediului.
Arii tematice:
1. Dezvoltarea produselor turistice tematice
transnationale, inclusiv crearea de
oferte/pachete turistice concrete;
2. Promovarea si cresterea vizibilitatii produselor
turistice tematice transnationale;
3. Facilitarea parteneriatelor public-private si
integrarea intreprinderilor din domenii conexe,
mai ales a IMM-urilor, in lantul furnizorilor si in
strategiile de dezvoltare regionala

Maxim
210.000
euro/proiect

Minim 25%

25.07.
2012

•

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/c
f/itemdetail.cfm?item_id=5958

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

http://ec.europa.eu/enterprise
/newsroom/cf/itemdetail.cfm?i
tem_id=5923&lang=en&title=
Facilitating-TransnationalLow-Season-Exchanges-inEurope-through-the-

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

28 Iunie2012
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Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana

Programul Aliante
pentru competente
sectoriale

Guvernul
Romaniei

Programul pentru
stimularea infiintarii
si dezvoltarii
microintreprinderilor
de catre
intreprinzatorii
tineri

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Acest program
reprezinta o actiune
pilot prin intermediul
careia Comisia
Europeana isi propune
sa obtina experienta in
abordarea problemelor
legate de lipsa de
concordanta dintre
cererea si oferta de
competente pe piata
muncii.

Aplicatiile pot fi depuse in
cadrul unor consortii formate
din cel putin 7 parteneri din
5 state europene diferite.

Consortiile participante vor dezvolta programe
comune si metode de furnizare a competentelor
cerute pe piata muncii. Programul vizeaza un numar
limitat de sectoare in care vor fi formate aliante pentru
obtinerea de competente. Aceste domenii sunt:
•
sanatate si afaceri sociale;
•
turism si servicii de catering;
•
tehnologii pentru reducerea consumului
energetic, constructii durabile;
•
industria automobilelor;
•
industria aeronautica.

Maxim
400.000
euro/proiect

Minim 25%

16.08.
2012

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.

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.

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

Cel mult
echivalentul
in lei a
10.000 euro

Minim 50%

Apel
cu
depunere
continua

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.

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_
en.htm

Activitati eligibile

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.
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Valoarea
grantului

Solicitanti eligibili

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

Program de
finantare

Finantator

28 Iunie2012

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

Solicitanti eligibili

Cooperarea
europeana in
domeniul stiintei si
tehnologiei –
Programul COST

Actiunile programului
au ca scop sa
contribuie la
dezvoltarea stiintifica,
tehnologica,
economica, culturala
sau societala a
Europei.

Echipe de experti care
includ cercetatori din cel
putin cinci state membre
eligibile in cadrul
programului

Programul Cadru 7

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

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

11 Apeluri active

Fiecare apel are conditii
specifice de participare

Activitati eligibile

•
•
•

organizarea de activitati de networking,
intalniri, reuniuni, conferinte, schimburi de
experienta si informatii stiintifice pe termen
scurt,
actiuni de informare a publicului.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale:
•
•
•
•
•

Cooperare,
Idei,
Oameni,
Capacitati,
Cercetare nucleara

Valoarea
grantului

130 000
EUR pe an

•

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimentar
e/Website-ul
programului

28.09.
2012

-

•

Apelurile
pentru
depunere
de
proiecte
au
termene
limita
specifice

Fiecare dintre aceste ramuri finanteaza activitati
specifice de cercetare cu caracter uni, pluri sau trans
sectorial.
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http://cordis.europa.eu

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

http://www.cost.eu/

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

