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€UROfinantari – BISnet
Transylvania
Sprijin financiar pentru intreprinderea
dumneavoastra

Programul de Finantare a Consultantei in Afaceri
BAS Romania 2011
Termen limita - depunere continua pana la inchiderea programului
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
(BERD) implementeaza in peste 22 de tari din Europa si
Asia Centrala Programul de finantare a consultantei in
afaceri (BAS).
Programul BAS functioneaza din 1995 si are ca scop incurajarea IMM-urilor in
utilizarea consultantei in afaceri si promovarea beneficiilor utilizarii serviciilor de
consultanta pentru cresterea competitivitatii si dezvoltarea durabila a afacerilor in
sectorul privat.
Pana in prezent programul a subventionat peste 10.000 de proiecte in cele 22 de tari
in care functioneaza, mobilizand peste 100 de milioane de euro din fondurile puse la
dispozitie de diversi finantatori. In Romania Programul BAS a fost infiintat in 2006, si
este finantat de Ministerul Federal de Finante al Austriei.
Solicitanti eligibili:
Proiectele pot fi realizate de firme de consultanta sau consultanti individuali
persoane fizice autorizate.

Activitati finantate in cadrul programului:
Programul BAS co-finanteaza o gama foarte larga de proiecte de consultanta,
ajutand la imbunatatirea performantei economice si la cresterea competitivitatii
beneficiarilor. Sunt eligibile proiecte cum ar fi: restructurare / reorganizare, studii de
fezabilitate, identificarea de parteneri comerciali si strategici, consultanta in
dezvoltarea planului de afaceri, implementarea si perfectionarea sistemelor de
management informational (MIS), consultanta in marketing, consultanta tehnica,
audituri si bilanturi energetice, bilanturi de mediu, proiectarea si modernizarea liniilor
de productie sau alte servicii de consultanta.
Valoarea finantarii:
Prin Programul BAS, companiile romanesti eligibile pot obtine subventii reprezentand
pana la 75% din costul net al unui proiect de consultanta, dar nu mai mult de 10.000
Euro.
Termen limita:
Cererile de finantare se depun permanent pana la epuizarea fondurilor, care va fi
anuntata pe site-ul programului.
[Mai multe informatii]

Programul Comun privind Asistenta pentru Autonomia la
Domiciliu - Ambient Assisted Living Joint Programme
Termen limita - 30 iunie 2011
Comisia Europeana impreuna cu finantatorii AAL din
tarile participante la program va invita sa va depuenti
aplicatiile in cadrul celui de al 4-lea apel al
Programului Comun privind Asistenta pentru
Autonomia la Domiciliu.
Programul are ca obiective imbunatatirea calitatii
vietii persoanelor in varsta si consolidarea competitivitatii economice a Europei, prin
utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC).
Acest program a fost dezvoltat ca raspuns la problema imbatranirii si a schimbarilor
demografice care afecteaza Europa. Aceasta problema nu implica doar aspecte
negative ci ofera si numeroase oportunitati de dezvoltare pentru cetatenii, pentru
sistemele de asigurari sociale si de sanatate, precum si pentru industria si piata
europeana.
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Solicitanti eligibili:
Programul se adreseaza: Institutiilor cu activitate in domeniul social si/sau al
sanatatii, companiilor, IMM-urilor, Centrelor de Cercetare, Universitatilor, Asociatiilor
si ONG-urilor implicate in munca cu persoanele in varsta. Aplicatiile trebuie
dezvoltate si implementate in cadrul unui consortiu format din 3 si 10 parteneri, fiind
obligatorie implicarea unui IMM.
Activitati eligibile:
Vor fi finantate activitatile de dezvoltare a unor solutii integrate, bazate pe TIC, care
sa ajute persoanele in varsta sa pastreze un nivel optim de mobilitate, pentru cat mai
mult timp si sa-si imbunatateasca increderea in sine, autonomia, securitatea, etc.
Apelul vizeaza domeniile:
 Orientare si mobilitate
 Asistare cu ajutorul tehnologiei
Valoarea finantarii:
Bugetul alocat acestui apel este de 52,7 mil Euro, proiectele urmand a avea valori
cuprinse intre 1 si 7 mil Euro.
Termen limita:
Data limita de depunere a proiectelor este 30 iunie 2011
[Mai multe informatii]

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Masura 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
micro-intreprinderi”
Termen limita - 31 mai 2011
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta lansarea
Masurii 312 - „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi ” din cadrul Axei III – „Imbunatatirea calitatii vietii in
zonele rurale si diversificarea economiei rurale” a Programului
National de Dezvoltare Rurala.
Masura 312 are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin
incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca
si a veniturilor aditionale.
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Solicitanti eligibili:
Masura are ca solicitanti eligibili microintreprinderile si start-up-urile care isi
desfasoara activitatea in mediul rural, dar si persoanele fizice care se angajeaza ca,
pana la data semnarii contractului de finantare, se vor autoriza cu un statut minim de
persoana fizica autorizata si vor functiona ca microintreprinderi.
Activitati eligibile:
In cadrul Masurii 312 fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru
investitii in active corporale si/ sau necorporale din domeniul non-agricol.
Valoarea finantarii:
Beneficarii pot obtine alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 70%
din valoarea proiectului de investitii, dar nu mai mult de 200.000 euro, in functie de
tipul solicitantului.
Termen limita:
Data limita de depunere a proiectelor este 31 mai 2011
[Mai multe informatii]

Catalogul surselor de finantare – ADR Centru
Mai 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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