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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Sprijin financiar de
pana la 1.065.000 lei
acordat pentru
investitii pentru
intreprinderile mici si
mijlocii
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 1,
DMI 1.1,
Operatiunea 1.1.1
A2)

Solicitanti eligibili

Intreprinderile mici

Crearea unui mediu
favorabil dezvoltarii
durabile a
intreprinderilor.

Societatile cooperative

Consolidarea si
dezvoltarea durabila a
sectorului productiv.

Microîntreprinderi

Intreprinderile mijlocii

NOU!

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
implementarea
standardelor
internaţionale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 1,
DMI 1.1,
Operatiunea 1.1.2)
NOU!
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Crearea unui mediu
favorabil dezvoltarii
durabile a
intreprinderilor.

Valoarea
grantului

- 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.

Maxim
1.065.000 lei

a. Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea
laboratoarelor de încercări şi etalonări;

Maxim 840.000
lei

întreprinderi mici sau mijlocii
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.

Contributia
beneficiaru
lui

30% pentru
intreprinderi
le mici

Termen
limita

31 mai
2012

40% pentru
intreprinderi
le mijlocii

30% pentru
microîntrepr
inderi şi
intreprinderi
le mici
40% pentru
intreprinderi
le mijlocii

13 aprilie
2012

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Consolidarea si
dezvoltarea durabila a
sectorului productiv.

Activitati eligibile

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

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Dezvoltarea
structurilor de sprijin
al afacerilor de
interes naţional şi
internaţional
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 1,
DMI 1.3,
Operatiunea 1.3.1)
APEL
NELANSAT

Sprijinirea unor
proiecte de anvergură
care urmăresc crearea,
dezvoltarea şi
operaţionalizarea
polilor de
competitivitate.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

a) Societate comercială
constituită din minim doi
membri ai polului de
competitivitate;
b) Asociaţie legal constituită
din minim doi membri
ai polului de competitivitate;
c) Parteneriat format din cel
puţin doi membri privaţi ai
polului care au încheiat un
acord de parteneriat pentru
realizarea proiectului pentru
care se solicită finanţare;
d) Polul de competitivitate,
atunci când acesta este
constituit ca persoană
juridică, indiferent de forma
juridică de organizare.

Proiectele finanţate în cadrul acestei operaţiuni
trebuie să se circumscrie unui pachet integrat,
format în principal din: strategia de dezvoltare a
polului de competitivitate, documentele de
constituire a polului de competitivitate, fişele
proiectelor componente, însoţită de un număr de
minim 4 cereri de finanţare cu anexele aferente, din
care, pe tipuri de proiecte:

Oricare dintre membrii
polului de competitivitate,
indiferent de forma juridică
de constituire, se pot asocia
pentru a constitui formele
juridice menţionate la
punctele a)-c) de mai sus,
inclusiv universităţi publice,
autorităţi publice locale,
orice altă formă juridică de
structuri de sprijinire
a afacerilor în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
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a. Minim 1 proiect de investiţii în infrastructura de
afaceri;
b. Minim 1 proiect de cercetare – dezvoltare –
inovare (CDI);
c. Minim 2 proiecte „soft”, din care cel puţin 1 proiect
aferent managementului polului şi monitorizării
implementării strategiei polului pentru care
Solicitantul este entitatea de reprezentare a
acestuia.

Valoarea
grantului

minimum
21.000.000 lei –
maximum
84.000.000 lei

Contributia
beneficiaru
lui

50%
Intensitatea
ajutorului
creşte cu
20 de
puncte
procentuale
pentru
ajutoarele
acordate
întreprinderi
lor mici şi
cu 10
puncte
procentuale
pentru
ajutoarele
acordate
întreprinderi
lor mijlocii.

Termen
limita

Data
lansarii
programul
ui va fi
comunicat
a pe
pagina de
internet a
Autoritatii
de
Mangeme
nt pentru
POS CCE

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://amposcce.minind.ro/

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

5 Martie 2012

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
consultanţă acordat
întreprinderilor mici şi
mijlocii

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

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 1,
DMI 1.3,
Operatiunea 1.3.2)

Solicitanti eligibili

Microîntreprinderile
Intreprinderile mici
Intreprinderile mijlocii
Codul/Codurile CAEN
pentru care solicită
consultanţă trebuie să fie
eligibile şi să facă parte din
activitatea firmei

NOU!

Bani pentru cercetare
in parteneriat intre
universitati / institutii
de cercetare si
intreprinderi
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 2,
DMI 2.1,
Operatiunea 2.1.1)
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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

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

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.

Maxim 170.000
lei, dar nu mai
mult de 20% din
valoarea cifrei
de afaceri
anuale
înregistrată de
către
întreprinderea
solicitantă în
ultimul
exerciţiu
financiar
încheiat

Minim 30%

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci
arii tematice prioritare:
- Sanatate;
- Agricultura, siguranta si securitate alimentara;
- Energie;
- Mediu;
- Materiale, produse si procese inovative.

Maxim
4.000.000 lei

-

Durata proiectelor este de maximum 24 luni.

Termen
limita

Sesiunea I
15 martie
–13 aprilie
2012
Sesiunea
II
1–29 iunie
2012
Sesiunea
III
3-28
septembri
e
2012

Cerere
deschisa
de
proiecte cu
depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://amposcce.minind.ro/

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Activitati eligibile

http://amposcce.minind.ro/

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

Sprijin pentru startup-urile si spin-offurile inovative
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 2,
DMI 2.3,
Operatiunea 2.3.1)

Sprijinirea crearii spinoff-urilor si
dezvoltarea start-upurilor inovative (bazate
pe transferul
rezultatelor CD
obtinute in universitati
sau institute)
in vederea realizarii de
produse si servicii noi

Solicitanti eligibili

Start-up-urile sunt
intreprinderi inovative cu o
vechime de max.3 ani, care
implementeaza (produc si
comercializeaza pe piata)
rezultatele obtinute din
activitati de cercetare.
Spin-off este o companie
nou creata, de un grup de
cercetare dintr-o institutie
publica de cercetare sau
universitate, pentru a
produce si comercializa
propriile rezultate CD.

Activitati eligibile










Promovarea inovarii
in cadrul
intreprinderilor
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 2,
DMI 2.3,
Operatiunea 2.3.3)
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Stimularea inovarii in
intreprinderi
Dezvoltarea de
produse (bunuri sau
servicii) si/sau procese
noi sau substantial
imbunatatite prin
valorificarea unor
rezultate de cercetaredezvoltare sau a unor
idei brevetate in scopul
productiei si
comercializarii

Pentru proiectele
tehnologice inovative:
Intreprinderile pentru care
cercetarea-dezvoltarea nu
constituie obiectul principal
de activitate.
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 cercetaredezvoltare de minim15% din
costurile totale de operare in
cel putin unul din ultimii 3
ani care preceda anul
depunerii cererii de finantare

Proiecte tip 1: Proiecte tehnologice inovative
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.
Proiecte tip 2: Proiecte pentru intreprinderi noucreate 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.

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Maxim 200.000
Euro

Minim 10%

Cerere
deschisa
de
proiecte cu
depunere
continua

Proiectele
tehnologice
inovative: max.
15.000.000 lei.

Variabila

Cerere
deschisa
de
proiecte cu
depunere
continua

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://amposcce.minind.ro/

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

crearea si inregistrarea unei societati
comerciale (numai pentru spin-off)
activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia
de servicii pentru cercetare-dezvoltare;
achizitia de servicii de consultanta pentru
inovare referitoare la: management; asistenta
tehnologica; transfer tehnologic; instruire;
achizitia, protectia si comercializarea
drepturilor de proprietate industriala; utilizarea
standardelor;
achizitia de servicii suport pentru inovare
referitoare la: incercari si testari in laboratoare
de specialitate; marcarea calitatii, testare si
certificare; studii de piata;
activitati pentru punerea in productie a
rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului
activitati legate de informarea beneficiarilor:
achizitonarea de publicatii, abonamente si
asigurarea accesului la baze de date

Valoarea
grantului

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

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

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.
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Program de
finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru sisteme
TIC integrate şi alte
aplicaţii electronice
pentru afaceri
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 3,
DMI 3.3,
Operatiunea 3.3.1)
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Obiectivul
programului

Cresterea eficientei
firmelor prin
reorganizarea tuturor
proceselor pe baza
unui sistem informatic
Introducerea de
sisteme TIC moderne
ce incurajeaza
inovarea si ofera sprijin
pentru deciziile
managementului.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderile mici si mijlocii

Activitati eligibile:
1. Achizitionarea de aplicatii software, echipamente
TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si
training specializat necesare pentru:
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP
(Enterprise Resource Planning - Planificarea
Resurselor intreprinderii);
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru
relatii cu clientii (CRM - Customer Relationship
Management);
- Implementarea de solutii software pentru design
si/sau productie, pentru imbunatatirea
managementului ciclului de viata al produselor;
- Implementarea sistemelor informatice de analiza
economica si suport decizional (business
intelligence systems) si a altor aplicatii electronice
pentru managementul afacerii.
2. Achizitionarea de servicii de consultanta pentru
pregatirea si managementul proiectului, inclusiv
servicii de asistenta juridica pentru realizarea
achizitiilor publice din cadrul proiectului
3. Achizitionarea de aplicatii software si licente
software necesare pentru realizarea proiectului
4. Achizitionarea de echipamente TIC (servere,
calculatoare personale de tip desktop / portabile
monitoare, echipamente de retea, echipamente
periferice etc.)
5. Achizitionarea de mijloace fixe, care nu intra in
categoria de mai sus, necesare pentru functionarea
aplicatiei informatice.
6. Instruirea personalului care va utiliza produsele
software implementate si cel care va asigura
mentenanta - activitate obligatorie
7. Informare si publicitate pentru proiect - activitate
obligatorie
8. Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea
din punctul de vedere al securitatii aplicatiei activitate obligatorie.

Valoarea
grantului

Minim 45.000 lei
Maxim
1.200.000 lei

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Înscriere
on-line şi
depunerea
proiectelor
în
perioada 5
octombrie
2011, ora
9,00 şi 30
martie
2012, ora
16,30

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Finantator
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Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
dezvoltarea
sistemelor de comert
electronic si a altor
solutii on-line pentru
afaceri

Dezvoltarea comertului
electronic si
incurajarea intrarii
IMM-urilor pe piata
serviciilor si vanzarilor
on-line;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 3,
DMI 3.3,
Operatiunea 3.3.2)

Extinderea utilizarii
aplicatiilor de instruire
on-line;

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Infiintarea grupurilor
de producatori

Incurajarea infiintarii
grupurilor de
producatori din sectorul
agricol si silvic in
vederea obtinerii de
produse de calitate
care indeplinesc
standardele
comunitare, prin
aplicarea unor
tehnologii de productie
unitare si sprijinirea
accesului la piata a
propriilor membri.

(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 142)
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Valoarea
grantului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderile mici si mijlocii

Achizitionarea de aplicatii software, echipamente
TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si
training specializat necesare pentru:
a. Implementarea de sisteme informatice de comert
electronic;
b. Implementarea de sisteme informatice pentru
licitatii electronice;
c. Implementarea de sisteme informatice pentru
tranzactii electronice securizate;
d. Implementarea de sisteme informatice de epayment (plata electronica);
e. Implementarea de sisteme de e-learning
(invatamant la distanta) pentru IMM;
f. Implementarea altor sisteme informatice pentru
dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei
(Business 2 Business, Business 2 Consumer).

Minim 45.000 lei

Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14
iulie 2005):
•
Este persoana juridica infiintata la initiativa
producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de
a comercializa in comun produsele agricole si
silvice ale membrilor;
•
este format din cel putin 5 membri;
•
comercializeaza cel putin 75% din productia
proprie obtinuta prin intermediul grupului de
producatori;
•
dovedeste prin evidenta contabila, ca are
inregistrata o valoare minima a productiei
comercializate, pentru grupa de produs pentru
care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000
Euro, echivalent in lei; etc
Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de
producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde
acesta isi desfasoara activitatea.

Rate anuale
acordate in
primii 5 ani de la
data
recunoasterii
grupului de
producatori;
Plafoane:
Anul I 100.000
Euro
- Anul II
100.000 Euro
- Anul III
80.000 Euro
- Anul IV
60.000 Euro
- Anul V
50.000 Euro

Optimizarea afacerilor
companiilor utilizand
mijloace specifice TIC.

Societati comerciale;
Societati agricole si alte
forme de asociere in
agricultura;
Asociatii;
Cooperative agricole;
Orice alta forma juridica de
asociere, conform legislatiei
in vigoare.

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Variabila

Înscriere
on-line şi
depunerea
proiectelor
în
perioada 5
ianuarie
2012, ora
9,00 - 29
iunie 2012,
ora 14,00.

-

Cerere
deschisa
de
proiecte cu
depunere
continua

Maxim
2.300.000 lei

Informatii
suplimenta
re/Website
program

www.apdrp.ro

Obiectivul
programului

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

Program de
finantare

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

Prima impadurire a
terenurilor agricole
(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 221)
NOU!

Programul Mihail
Kogălniceanu
pentru întreprinderi
mici şi mijlocii
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Dezvoltarea şi
susţinerea investiţiilor
Crearea şi menţinerea
locurilor de muncă

•
•
•
•

persoanele fizice
(inclusiv persoane
fizice autorizate);
persoanele juridice;
grupurile sau asociatiile
de persoane fizice sau
juridice;
autoritatile publice
locale

detinatoare de teren agricol.

Intreprinderile mici şi mijlocii
cu minim 2 ani de
funcţionare

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Tipurile de plati aferente masurii 221 sunt
urmatoarele:
1. o prima pentru lucrarile de înfiintare a plantatiilor
forestiere (costuri standard), în functie de zona
geografica în care se efectueaza împadurire;
2. o prima anuala pentru lucrarile de întretinere a
plantatiei pe o perioada de 5 ani, (începând cu anul
înfiintarii plantatiei), variabila în functie de zona
geografica în cares-a facut împadurirea si de anul
de întretinere;
3. o prima compensatorie anuala pe ha, pentru
pierderea de venit ca urmare a împaduririi, standard
pentru o perioada de 15 ani (începând cu anul
înfiintarii plantatiei), dar variabila în functie de
clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti
detinatori de terenuri agricole.

Variabila

Variabila

30 martie
2012

Programul Kogalniceanu se axeaza pe doua
componente:
• Subventionarea a maximum 70% din rata
dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste
sa il acceseze, dar nu mai mult de 6,5% pe an;
• Acordarea de garantii, de catre Fondul national de
garantare, in numele si in contul statului, pentru
maximum 80% din valoarea creditului pe care il ia o
intreprindere mica si mijlocie, fara ca garantia sa
poata depasi 100.000 de lei.
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai
pentru:
• cheltuieli privind aprovizionarea, productia,
desfacerea;
• cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau
prestarea de servicii;
• cheltuieli privind constituirea, prelucrarea,
valorificarea stocurilor;
• alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii
activitatii curente;
• cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
• plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor
sume datorate bugetului general consolidat;
• alte costuri de operare.

-

-

Inscrierea
on-line se
desfasoar
a incepand
cu data de
9
septembri
e 2011 in
sesiune
continuă
pana la
epuizarea
bugetului
alocat
programul
ui.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

www.aippimm.ro

Guvernul
Romaniei

Cresterea suprafetei de
padure cu rol de
protectie a apei,
solurilor, a padurilor cu
rol de protectie
împotriva factorilor
naturali si antropici
daunatori, precum si de
asigurare a functiilor
recreative, pe baza
rolului multifunctional al
acesteia.

Solicitanti eligibili

www.apdrp.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Obiectivul
programului

5 Martie 2012

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

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

Activitati eligibile

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.
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.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Minim 50%

Sesiune
de
depunere
continua

-

-

-

De asemenea, tanarul intreprinzator trebuie sa
angajeze cel putin 2 salariati la momentul obtinerii
facilitatilor de finantare si sa reinvesteasca cel putin
50% din profitul realizat in anul precedent.

Guvernul
Romaniei
Conferinta
Natiunilor
Unite
pentru
Comert si
Dezvoltare
(UNCTAD)

Programul
UNCTAD/EMPRETE
C - Romania pentru
sprijinirea
dezvoltarii
intreprinderilor mici
si mijlocii
PROGRAM
NELANSAT

Sustinerea dezvoltarii
intreprinderilor mici si
mijlocii, crearea de noi
locuri de munca,
cresterea numarului de
intreprinderi mici si
mijlocii capabile sa
faca fata competitiei si
fortelor concurentiale in
conditiile globalizarii
pietelor.

Persoane fizice

Prin Program se finanteaza workshopuri in domenii
de interes pentru dezvoltarea capacitatilor
antreprenoriale, in scopul dobandirii cunostintelor
teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare
inceperii si dezvoltarii unei afaceri.
Taxa de participare la workshopuri este de 1.000 lei.
Prin Programul START se finanţează în etapa a II-a
implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri.
In etapa a II a se pot inscrie si solicitanti care nu
au participat la activitatile din prima etapa.
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http://www.aippimm.ro/categorie/
programe/programe-2012/

Cel mult
echivalentul in
lei a 10.000
euro

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/
programe-2012/

Program de
finantare

Finantator
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Catalogul surselor de finantare
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Program de
finantare

Finantator

Programului pentru
dezvoltarea
abilităţilor
antreprenoriale în
rândul tinerilor şi
facilitarea accesului
la finanţare (START)
PROGRAM
NELANSAT
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Stimularea înfiinţării de
noi întreprinderi, mici şi
mijlocii, îmbunătăţirea
performanţelor
economice ale celor
existente, creşterea
potenţialului de
accesare a surselor de
finanţare şi dezvoltarea
aptitudinilor
antreprenoriale ale
întreprinzătorilor în
scopul implicării
acestora în structuri
economice private.

Solicitanti eligibili

Microîntreprinderi,
întreprinderi mici şi mijlocii
ce au cel mult 2 ani de la
înregistrare la Registrul
Comerţului la data
completării online a
formularului de preselecţie

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una
sau mai multe din categoriile eligibile:

Maxim 100.000
lei

Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii
de lucru - inclusiv software-ul aferent;
Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare;
Mijloace de transport în strictă legătură cu activităţile
pe care s-a accesat programul;
Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare
ecologică, software;
Achiziţionarea de echipamente IT
Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie
şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ
Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele
3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de
protecţie a valorilor umane şi materiale
Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii
solicitantului şi a produselor sau serviciilor
promovate. Se consideră cheltuială eligibilă şi taxa
de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi
achiziţionarea softului pentru comerţul on-line;
Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în
scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi
sisteme care utilizează surse regenerabile de
energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care
a solicitat finanţare;
Promovarea on-line a activităţilor societăţii
comerciale, elaborarea şi producţia de materiale
tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de
societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu
mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);
Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în
vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului
program (nu mai mult de 10% din valoarea
cheltuielilor eligibile).

Optional
instituţia de
credit parteneră
acordă un credit
bancar
acoperind
minim 30% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile
aferente
proiectului, dar
nu mai mult de
50.000
lei/beneficiar.

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 30%

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2012/

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Programul de
dezvoltare şi
modernizare a
activităţilor de
comercializare a
produselor şi
serviciilor de piaţă
PROGRAM
NELANSAT

-întărirea capacităţii
operatorilor economici
de promovare a
produselor şi serviciilor
de piaţă
-dezvoltarea şi
modernizarea activităţii
comercianţilor şi
prestatorilor de servicii
de piaţă

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderile mici şi mijlocii

a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de
calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server,
monitor, mprimantă/copiator/multifuncţională,
inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare
desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără
printer pentru etichetare;
d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice
fiscale;
e) achiziţionarea de echipamente tehnologice
maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv softwareul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control
şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru
care a solicitat finanţare;
f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
g) investiţiile în active necorporale referitoare la
brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi
active similare (francize), etichetare ecologică,
software-uri necesare desfăşurării activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele
3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de
protecţie a valorilor umane şi materiale
i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă
pentru activităţile specifice activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
j) certificarea unui sistem de management al calităţii/
mediului/sănătăţii şi securităţii cupaţionale/siguranţei
alimentelor;

Valoarea
grantului

Maxim 100.000
lei

Contributia
beneficiaru
lui

80% pentru
microîntrepr
inderi
70% pentru
întreprinderi
mici
60% pentru
întreprinderi
mijlocii

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2012/

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

etc.
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Program de
finantare

Finantator

Programului
naţional multianual
pe perioada 2002 2012 pentru
susţinerea
meşteşugurilor şi
artizanatului

PROGRAM
NELANSAT
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Stimularea dezvoltării
meşteşugurilor şi a
micii industrii din
România, a întăririi
clasei de mici
meşteşugari şi artizani,
care îşi desfăşoară
activitatea individual
sau organizat prin
intermediul asociaţiilor
ori al altor organizaţii

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderi mici şi mijlocii,
societăţile cooperative,
persoanele fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi
întreprinderi familiale care
desfăşoară activităţi în
domeniul meşteşugurilor,
asociaţii profesionale sau
fundaţii şi au ca scop
promovarea meşteşugurilor
şi a meseriilor care
presupun un număr mare de
operaţii executate manual, a
produselor şi serviciilor cu
specific tradiţional

a) participări la târguri şi expoziţii organizate în ţară,
cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori
economici;
b) participări la târguri şi expoziţii internaţionale,
organizate în străinătate, cu stand propriu sau în
asociere cu alţi operatori economici;
c) Instruire în domeniile de artă populară şi
meşteşug;
d) elaborarea şi producţia de materiale tipărite de
promovare a produselor de artă populară, artizanat
şi a meşteşugurilor pe suport hârtie şi pe suport
electronic, redactate în limba română şi cel puţin
într-o limbă de circulaţie internaţională;
e) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii
solicitantului şi a produselor sau serviciilor
promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă
de circulaţie internaţională, în condiţiile inexistenţei
altuia deţinut de acelaşi operator economic;
f) promovarea on-line a produselor cu specific
meşteşugăresc şi artizanal;
g) vânzarea on-line a produselor cu specific
meşteşugăresc şi artizanal, prin achiziţionarea unui
soft specific necesar înfiinţării unui magazin on-line;
h) achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau
sisteme portabile, formate din: unitate centrală,
monitor, imprimantă simplă sau multifuncţională,
licenţe necesare desfăşurării activităţii) ;
i) achiziţionarea de diverse scule, dispozitive,
echipamente, utilaje, maşini necesare pentru
desfăşurarea activităţii (exceptând liniile
tehnologice, care nu mai permit păstrarea
specificului execuţiei predominant manuale a
produselor finite sau serviciilor prestate).
j) mijloace de transport auto pentru mărfuri.

Valoarea
grantului

Maxim 20.000
lei

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 10%

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2012/

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

5 Martie 2012

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program de
finantare

Finantator

Ministerul
Economiei,
Comerţului
şi
Mediului de
Afaceri

Programul de
creştere a
competitivităţii
produselor
industriale

Creşterea
competitivităţii
produselor industriale

Solicitanti eligibili

Operatorii economici cu
activitatea principală
industrie prelucrătoare,
conform secţiunii C poziţiile
1310-3320,
sau/şi
recuperarea materialelor,
conform secţiunii D poziţiile
3831-3832 inclusiv, din
Clasificarea activităţilor din
economia naţională - CAEN

Activitati eligibile

a) implementarea şi certificarea sistemelor de
management al calităţii şi/sau a sistemelor de
management al mediului şi/sau schema de
management şi audit - EMAS;
b) implementarea şi certificarea sistemelor de
management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale,
a sistemelor de management pentru
responsabilitate socială şi de igienă alimentară
şi/sau a sistemelor de management al securităţii
informaţiei;
c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de
testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea
acestora, după caz;
d) certificarea voluntară a produselor şi/sau
obţinerea etichetei ecologice pentru produse;
e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se
realizează de operatorii economici pentru
valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în
cadrul programelor de cercetare-dezvoltare
finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor
autorilor români protejate
de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM);
f) efectuarea de analize de evaluare comparativă
pentru activităţi din industria prelucrătoare în
vederea realizării planurilor de restructuraredezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi
monitorizată;
g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor
economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau
standuri de prezentare a produselor industriale;
h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale
româneşti.

Valoarea
grantului

Minim
echivalentul in
lei a 5.000 euro
Maxim
echivalentul in
lei a 200.000 de
euro

Contributia
beneficiaru
lui

50% pentru
tipurile de
proiecte
care se
încadrează
în
activităţile
prevăzute
la lit. a)-f)
70% pentru
tipurile de
proiecte
care se
încadrează
în
activitatea
prevazută
la lit. g)
55% pentru
tipurile de
proiecte
care se
încadrează
în
activitatea
prevăzută
la lit. h)

Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte cu
depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.esimplu.ro/component/jdownloads/viewcategory/300

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

Beneficiarii proiectelor pentru activităţile
prevăzute la pct. a), c) şi d) nu pot fi întreprinderi
mici şi mijlocii.
Beneficiarii proiectelor pentru activitatea
prevăzută la pct. f) pot fi şi asociaţii profesionale
sau patronate de ramură.
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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
realizarii de investitii si
a crearii de noi locuri
de munca.

Intreprinderi mici si mijlocii

Uniunea
Europeana

Cooperarea
europeana in
domeniul stiintei si
tehnologiei (COST)

Dezvoltarea unor
legaturi mai stranse
intre cercetatorii
europeni este esentiala
pentru crearea
Spatiului european de
cercetare (SEC).

Propunerile trebuie sa
includa cercetatori din cel
putin cinci state membre ale
COST.

Activitatile COST sunt
desfasurate de echipe
de cercetare cu scopul
de a consolida bazele
pe care se construieste
excelenta in domeniul
stiintific in Europa.
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Solicitanti eligibili

Intreprinderi mari

Activitati eligibile

Ajutorul de stat se acorda intreprinderiilor care au
prezentat, inaintea inceperii lucrarilor, o Cerere de
acord pentru finantare si care realizeaza
investitii initiale.
Conditii de eligibilitate a investitiei:
•
investitia initiala are o valoare care
depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010);
•
se creeaza cel putin 100 de noi locuri de
munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010).

COST NU finanteaza cercetarea in sine, dar sprijina
organizarea de activitati in retea, cum ar fi
reuniunile, conferintele, schimburile stiintifice pe
termen scurt si actiunile de informare a publicului.
COST invita la depunerea de propuneri de actiuni
care sa contribuie la dezvoltarea stiintifica,
tehnologica, economica, culturala sau societala a
Europei. Sunt binevenite in special propunerile care
au rol de precursor pentru alte programe europene
si/sau sunt initiate de cercetatori care se afla la
inceputul carierei.
COST este structurata pe noua domenii generale:
- biomedicina si biostiinte moleculare;
- chimie si stiinte si tehnologii moleculare;
- stiintele pamantului si gestionarea mediului;
- alimentatie si agricultura;
- silvicultura, servicii si produse forestiere;
- indivizi, societate, cultura si sanatate;
- tehnologiile informatiei si comunicatiilor;
- materiale, fizica si nanostiinte;
- transport si dezvoltare urbana.
Candidatii sunt invitati sa isi incadreze tematica intrun singur domeniu. Cu toate acestea, propunerile
interdisciplinare care nu se incadreaza strict intr-un
singur domeniu sunt cat se poate de binevenite si
vor fi evaluate separat.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Maxim 28,125
milioane euro

50%

Sesiune
de
depunere
continua

Sprijinul
financiar pentru
o actiune la care
participa 19 tari
se situeaza in
jurul valorii de
130 000 EUR
pe an, in mod
normal pe o
perioada de 4
ani, in functie de
bugetul
disponibil.

-

Data
pentru
depunerea
propuneril
or
preliminar
e este 30
martie
2012.
Propuneril
e trebuie
depuse
on-line pe
site-ul
COST.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.cost.eu/participate/open_call

Obiectivul
programului

www.mfinante.ro

Program de
finantare

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

Intelligent Energy
Europe (IEE) – apel
2012

-sa impulsioneze
eficienta energetica si
folosirea rationala a
resurselor energetice;
- sa promoveze noile
resurse de energie si
sa sustina diversificare
energetica;
- sa promoveze
eficienta energetica si
folosirea noilor surse
de energie in transport.

Solicitanti eligibili

Asociatiile,
autoritatile locale si
regionale,
centrele de cercetare,
IMM-urile,
universitatile.
Parteneriatele realizate
trebuie sa cuprinda cel putin
3 parteneri din 3 tari diferite.

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Prioritatea/Programul sectorial SAVE - eficienta
energetica - 15 milioane euro (buget indicativ):
- excelenta industriala in energie - actiuni pentru
cresterea competitivitatii IMM-urilor europene;
- comportamentul consumatorilor - actiuni de sprijin
privind directionarea pietei catre sisteme si produse
mai economice in energie;
- servicii energetice - actiuni vizand crestera
transparentei pietei si a increderii actorilor implicati,
pentru dezvoltarea pietei de servicii energetice
pentru micii consumatori.
Prioritatea / Programul sectorial ALTENER - surse
alternative de energie - 11,5 milioane euro (buget
indicativ):
- electricitate prin sursele de energie regenerabile actiuni pentru cresterea cotei de energie
regenerabila in cota finala de consum energetic in
Europa;
- bioenergie - actiuni favorizand o productie crescuta
si o utilizare a biomasei, biolichidelor si biogazului;
Prioritatea / Programul sectorial STEER - folosirea
eficienta a energiei in transport - 12,5 milioane euro
(buget indicativ):
- eficacitate energetica in transporturi - actiuni care
vizeaza reducerea cererilor de transport cu
autoturismul si pe calea ferata si trecerea catre
modalitati de transport mai eficace;
- vehicule cu consum redus de energie - actiuni care
ajuta la directionarea pietei catre vehicule mai
economice, sustinand legislatia recenta in domeniu;

-

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 25%

Termen
limita

8 mai
2012

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-toapply/index_en.htm

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a
cladirilor si Leadership local pentru energie initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale - 27
milioane euro (buget indicativ).
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Program de
finantare

Finantator

Cultura 2007-2013
Componenta 1 –
Sprijinirea
proiectelor culturale
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Imbunatatirea cotei de
piata a filmelor
europene care ruleaza
in alte state membre
decat cele in care
acestea au fost
produse.

Persoane fizice si juridice

Prin această
componentă a
Programului
Cultura sunt finanţate
proiecte din toate
domeniile: patrimoniu,
arte vizuale, artele
spectacolului, carte şi
lectură, traduceri
literare

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.






Tarile participante la
Program: statele membre
ale UE, Croatia, Turcia,
Serbia, Fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei,
statele SEE (Liechtenstein,
Norvegia, Islanda)

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

productii audiovizuale: dobandirea si
perfectionarea aptitudinilor in domeniul
audiovizual si dezvoltarea lucrarilor
audiovizuale europene;
distribuirea si promovarea lucrarilor
audiovizuale europene;
proiecte pilot care sa asigure faptul ca acest
program se adapteaza la cerintele pietei.

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de
cooperare: proiecte care cuprind un numar de
activitati culturale multianuale care au drept scop
realizarea unei cooperari durabile si structurate intre
operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial
sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv
global comun, bazat pe un acord de cooperare.
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte
culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata
mai scurta si de o amploare mai mica, al caror
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei
cooperari pe termen lung intre operatori culturali.
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor
de fictiune, indiferent de genul literar (romane,
basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie
etc.) ai caror autori sunt cetateni sau rezidenti ai
unei tari participante la Program; limbile eligibile
sunt limbile oficiale ale tarilor participante la
Program si limbile moarte (latina si greaca veche).
Componenta 1.3.5 - Proiecte de cooperare cu ţări
terţ
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturală
între ţări care participă la Program şi ţări terţecare
au încheiat acorduri de asociere sau de cooperare
cu UE, sub rezerva existenţei prevederilor care
vizează domeniul cultural.
Componenta 1.3.6 Festivalurile culturale europene

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

-

-

31
decembrie
2013

C. 1.1. :
200.000 –
500.000 euro /
an,

Minim 50%

C. 1.1. si
1.2.1:
1
octombrie
in fiecare
an

C. 1.2.1. :
50.000 –
200.000 euro /
proiect,
C. 1.2.2: 2.000
–60.000 euro,
C.1.3.5: 50.000
–200.000 euro/
proiect
C.1.3.6: maxim
100.000 euro/
proiect

C. 1.2.2:
3 februarie
in fiecare
an
C. 1.3.5:
3 mai in
fiecare an

Informatii
suplimenta
re/Website
program

Punctul de Contact Cultural al României
http://www.cultura2007.ro

Uniunea
Europeana

Media 2007

Solicitanti eligibili

http://ec.europa.eu/in
formation_society/me
dia/index_en.htm

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

C. 1.3.6:
15
noiembrie
in fiecare
an,

pana la
finele
Programul
ui, in 2013
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Program de
finantare

Finantator

Cultura 2007-2013
Componenta 2 –
Sprijinirea
organizaţiilor active
la nivel european în
domeniul culturii

Prin această
componentă a
Programului Cultura se
cofinanţează
cheltuielile aferente
programului de lucru
pe termen lung al
organizaţiilor care au
ca misiune un subiect
de interes european în
domeniul culturii sau
ale căror obiective sunt
incluse în politica UE
din respectivul
domeniu.

Solicitanti eligibili

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.
Tarile participante la
Program: statele membre
ale UE, Croatia, Turcia,
Serbia, Fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei,
statele SEE (Liechtenstein,
Norvegia, Islanda)

Activitati eligibile

Sunt eligibile trei categorii de
organizaţii: ambasadori, reţele de
advocacy, şi platforme de dialog structurat.
Ambasadorii sunt acei operatori care, prin influenţa
pe care o exercită în domeniul cultural la nivel
european, dovedesc o aptitudine reală de a fi
considerate veritabili „reprezentanţi” ai culturii
europene şi, în consecinţă, pot îndeplini rolul de
ambasadori culturali europeni. Sunt vizate în mod
special orchestrele, corurile, grupurile teatrale şi
companiile de dans ale căror activităţi au o
dimensiune europeană reală. Activităţile organizaţiei
trebuie să se desfăşoare în cel puţin 7 ţări
participante la Program.

Valoarea
grantului

Intre 75.000 si
600.000 de
euro, in functie
de categoria
pentru care se
solicita finantare

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 20%

Termen
limita

15
septembri
e in fiecare
an,
pana la
finele
Programul
ui, in 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program
Punctul de Contact Cultural al României
http://www.cultura2007.ro

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

Reţelele de advocacy sunt acei operatori culturali
care sunt delegati de membrii asociaţi şi care
asigură o suficientă reprezentare a uneia sau mai
multor categorii de operatori culturali sau de domenii
culturale la nivel european. Reţelele trebuie să aibă
cel puţin un an de existenţă.
Platforme de dialog structurat sunt acele organizaţii
care dezvoltă un dialog structurat activ cu Comisia
Europeană în cadrul unui proces specific, precum şi
grupărilor care realizează analize de politici şi
sprijină atingerea obiectivelor Agendei europene
pentru cultură.
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Program de
finantare

Finantator

Cultura 2007-2013
Componenta 3 Sprijinirea
activităţilor de
analiză, colectare şi
diseminare de
informaţii, de
maximizare a
impactului
proiectelor din
domeniul cooperării
culturale

Programul de sprijin
pentru beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei
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Prin această
componentă a
Programului
Cultura este oferit
sprijin financiar atât
pentru activităţi de
analiză şi de
diseminare care
sprijină strângerea de
informaţii despre
rezultatele proiectelor,
răspunzând astfel
nevoii de date
cantitative solide în
sectorul cultural, cât şi
pentru evaluarea
rezultatelor în raport cu
obiectivele
Programului.

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.

Accelerarea absorbtiei
fondurilor europene
prin asigurarea
resurselor financiare si
prin garantarea
imprumuturilor
necesare pentru
cofinantarea
proiectelor.

Entitati care implementeaza
proiecte finantate din
instrumente structurale ale
Uniunii Europene:
a) unitati administrativteritoriale;
b) institutii de invatamant
superior de drept public
acreditate;
c) institutii de cercetaredezvoltare de drept public
acreditate;
d) operatori regionali / locali
de servicii de alimentare cu
apa si canalizare.

Tarile participante la
Program: statele membre
ale UE, Croatia, Turcia,
Serbia, Fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei,
statele SEE (Liechtenstein,
Norvegia, Islanda)

Activitati eligibile

Prin Program se acordă fondurile necesare realizării
de studii şi analize în domeniul cooperării culturale
europene şi în cel al dezvoltării de politici culturale
europene. Se are în vedere creşterea volumului şi a
calităţii informaţiilor şi datelor disponibile, cu scopul
conturării unor perspective comparative şi al
dezvoltării de analize referitoare la cooperarea
culturală la nivel european, în special în ceea ce
priveşte mobilitatea creatorilor şi actorilor culturali,
circulaţia operelor de artă, a produselor culturale şi
artistice, dar şi dialogul intercultural.

Valoarea
grantului

Maximum
120.000 de euro
pentru fiecare
an de activitate

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 40%

Termen
limita

1
octombrie
in fiecare
an,
pana la
finele
Programul
ui, in 2013

De asemenea, Programul sprijină colectarea şi
diseminarea de informaţii şi activităţi al căror
obiectiv este maximizarea impactului proiectelor.
Programul promovează schimbul de experienţă şi
de bune practici, activităţile de diseminare a
informaţiilor referitoare la Program, precum şi cele
referitoare la cooperarea culturală transeuropeană
în general.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru
intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) este
mandatat sa emita garantii in numele si in contul
statului pentru finantatorii care acorda credite
destinate implementarii proiectelor.

Finantarea
garantata poate
fi de maximum
15% din
valoarea totala
a proiectului
exclusiv
dobanzile si
comisioanele
bancare si alte
sume datorate
de beneficiar in
baza
contractului de
credit.

Garantiile
individuale
se acorda
in euro sau
in moneda
nationala si
pot acoperi
maxim 80%
din
valoarea
unui
imprumut.

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infr
astructura-descrierea-produsului

Fondul
National de
Garantare
a Creditelor
pentru
intreprinderi
Mici si
Mijlocii

Solicitanti eligibili

Punctul de Contact Cultural al României
http://www.cultura2007.ro

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului
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