PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Instrumentul pentru
IMM-uri – Faza 1

Susținerea IMM-uri
sau grupurilor de
IMM-uri extrem de
inovatoare cu ambiții
de
internaționalizare,
hotărâte să
transforme ideile de
afaceri inovatoare în
proiecte lider pe
piață.

IMM-uri sau grupuri de
IMM-uri (cel puțin 2
parteneri internaționali)

Susținerea IMM-uri
sau grupurilor de
IMM-uri extrem de
inovatoare cu ambiții
de
internaționalizare,
hotărâte să
transforme ideile de
afaceri inovatoare în
proiecte lider pe
piață.

IMM-uri sau grupuri de
IMM-uri (cel puțin 2
parteneri internaționali)

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Instrumentul pentru
IMM-uri – Faza 2
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Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Sprijină elaborarea unui plan de afaceri pentru
dezvoltarea ideilor inovative, îmbinând cercetarea
și dezvoltarea cu studiul de fezabilitate tehnică și
cu potențialul comercial.

Maxim 50.000
euro/
beneficiar

30%

Apel
continuu

http://ec.europ
a.eu/research/
participants/p
ortal/desktop/
en/funding/sm
e_participatio
n.html

Minim
500.000 euro
– Maxim 2,5
mil euro /
beneficiar

30%

Apel
continuu

http://ec.europ
a.eu/research/
participants/p
ortal/desktop/
en/funding/sm
e_participatio
n.html

Termen
limita

Activitățile eligibile pot include, de exemplu:
evaluarea riscurilor, cercetarea pieței, implicarea
utilizatorilor, analiza constrângerilor de
reglementare sau a regimurilor standardelor,
gestionarea proprietății intelectuale, căutarea
partenerului sau evaluarea fezabilității.

Sprijină dezvoltarea conceptul de afaceri într-un
produs, serviciu sau proces gata de piață, aliniat
la strategia de creștere a companiei.
Activitățile eligibile pot include, de exemplu:
procese, prototipuri, validări, demonstrații și
testare în condiții din lumea reală și replicarea
pieței.

Informații
suplimentare
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Uniunea
Europeană

Orizont 2020 – Fast
Track to Innovation
(FTI)

Programul își
propune să reducă
timpul de la idee
până la lansarea pe
piață; să stimuleze
participarea
solicitanților pentru
prima dată la
finanțarea UE în
domeniul cercetării și
inovării; creșterea
investițiilor din
sectorul privat în
cercetare și inovare.

IMM-uri, companii, centre
de transfer tehnologic
Propunerile de finanțare
trebuie depuse de consorții
care cuprind între trei și
cinci entități juridice
stabilite în cel puțin trei
state membre diferite ale
UE sau țări asociate
Orizont 2020.

FTI vizează tehnologii, concepte, procese și
modele de afaceri relativ mature, de ultimă
generație, care au nevoie de o dezvoltare finală
pentru a putea forma o nouă piață și să se
realizeze o extindere mai largă.

Maxim 3 mil
euro/
beneficiar

30% pentru
entități cu profit

Apel
continuu

https://ec.euro
pa.eu/progra
mmes/horizon
2020/en/h202
0-section/fasttrackinnovationpilot

Apel
continuu

https://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/desktop
/en/opportuniti
es/h2020/topi
cs/fetopen-012018-20192020.html

0% pentru
entități nonprofit

Acțiunile FTI sunt încurajate să fie
interdisciplinare, trecând prin diferite sectoare și
tehnologii. Acțiuni care susțin concepte
inovatoare care au potențialul de a perturba sau
de a crea noi piețe sunt în particular finanțate.

Alocarea a cel puțin 60%
din bugetul global
partenerului (partenerilor)
consorțiului cu specific
industrie;
- minim de 2 parteneri din
industrie într-un consorțiu
de 3 sau 4; sau minim 3
parteneri din industrie întrun consorțiu de 5.

Uniunea
Europeană

Orizont 2020 –
Future and
Emerging
Technologies (FET
Open)
FETOPEN-01-20182019-2020: FETOpen Challenging
Current Thinking
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Programul sprijină
proiectele de
cercetare științifică
cu un grad mare de
risc ce se află într-o
stare incipientă de
dezvoltare, cu un
potențial viitor de
piață promițător.

IMM-uri ambițioase de
înaltă tehnologie

Viziune radicală: proiectul trebuie să abordeze o
viziune clară și radicală, permisă de un nou
concept tehnologic care se adresează unor
paradigme actuale.
Tehnologie radicala: proiectul trebuie să vizeze o
noutate și un progres ambițios în domeniul științei
și tehnologiei.

Maxim 3 mil
euro/
beneficiar

30%

Cercetare interdisciplinară ambițioasă pentru
realizarea unui progres tehnologic care să
deschidă noi domenii de investigație.

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Verificați în care dintre programele prezentate mai sus se încadrează cel mai bine firma dumneavoastră:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/data/eic/screen/home

Uniunea
Europeană

COSME - Call ID:
COS-CLUSTER2018-03-02

Obiectivul specific
este de a spori
colaborarea,
crearea de retele si
invatarea pentru
clustere si membrii
acestora in vederea
profesionalizarii
serviciilor
specializate si
personalizate de
sprijinire a afacerilor
furnizate sau
canalizate catre
IMM-uri.

Clustere & Asociații pentru
firme

activitati de formare in domeniul digitalizarii si al
economiei creative, precum si pentru utilizarea
resurselor/decarbonizare si economia circulara;
coaching si indrumare menite sa dezvolte
capacitatile de gestionare si regrupare strategice
si/sau realizarea de activitati bine definite;
consultarea strategica si colaborarea cu
autoritatile regionale;
analiza potentialului de inovare si de crestere al
clusterului;
analiza lantului valoric;
analize intersectoriale si de tendinte privind
digitalizarea, economia creativa, precum si
eficienta resurselor/decarbonizarea si economia
circulara;
elaborarea sau actualizarea unei strategii pe
termen mediu (orizont de 3-5 ani) pentru
parteneriat, tinand seama de rolurile specifice
fiecarui grup de parteneriat;
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360 000 Euro

25%

4 aprilie
2019

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/portal/s
creen/opportu
nities/topicdetails/coscluster-20180302;freeTextSe
archKeyword=
;typeCodes=1;
statusCodes=
31094502;pro
gramCode=nu
ll;programDivi
sionCode=null
;focusAreaCo
de=null;cross
CuttingPriority
Code=null;call
Code=Default;
sortQuery=op
eningDate;ord
erBy=asc;only
Tenders=false
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Europeană

MobiliseSME
„Mobilities for
professionals and
qualified employees
of MSMEs”
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Prin intermediul
acestui program
angajații
microîntreprinderilor,
întreprinderilor mici
și mijlocii pot
participa la
schimburi de
experiență în
întreprinderi din alte
state membre ale
Uniunii Europene în
scopul de a-și
îmbunătăți
competențele
profesionale, de a
câștiga experiență
internațională și de
a face schimb de
bune practici.
Programul de
schimb între cele
două companii și
angajat trebuie să
fie strict destinat
învățării și trebuie
consemnat într-un
acord semnat între
cele trei părți:
angajat, compania
angajatoare și
compania-gazdă.

IMM-uri

Finanțarea în cadrul programului MobiliseSME
acoperă costurile angajatului pe perioada unui
schimb de experiență de maxim 1 lună și se
acordă sub forma unei sume fixe care diferă în
funcție de țara gazdă. În cazul în care schimbul
durează mai mult de 1 lună, costurile vor fi
acoperite de către companii. Programul este
finanțat de Comisia Europeană prin intermediul
European Entrepreneurs CEA-PME. În cadrul
acestei sesiuni vor fi finanțate 5 aplicații.
Aplicațiile vor fi depuse până în 31 martie 2019,
iar schimburile de experiență vor fi efectuate și
finalizate până cel târziu în 31 iulie 2019.

600 – 1500
euro

0%

31 martie
2019

http://mobilise
sme.eu/index.
php/en/home/
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Împreună putem schimba cartea de
vizită mediului de afaceri din
Transilvania
Gabriela ȚĂRĂU
gabriela.tarau@adrcentru.ro
0358 401 276 Interior 466

Emil TOMA
emil.toma@adrcentru.ro
0358 401 276 Interior 465

Andreea POTINTEU
andreea.potinteu @adrcentru.ro
0358 401 276 Interior 462
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