PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Încetarea
temporară a
activităților de
pescuit
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Măsura I.9)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Sprijinul financiar
se acordă dacă
toate activitățile
de pescuit
desfăsurate de
nava de pescuit
sau de pescarii în
cauză au fost
suspendate
efectiv ca urmare
a epidemiei de
Covid-19

Proprietarii sau operatorii
navelor sau ambarcațiunilor
de pescuit și pescarii
comerciali angajați, care au
încetat temporar activitățile
de pescuit între 1 februarie și
31 decembrie 2020 ca
urmare a epidemiei de Covid19

Apelul sprijină masuri pentru încetarea temporară
activităților de pescuit, în perioada 1 februarie și
31 decembrie 2020, ca urmare a epidemiei de
COVID-19, inclusiv pentru navele care operează
în conformitate cu un acord de parteneriat în
domeniul pescuitului durabil.
Valoarea reducerii temporare a vânzărilor se
calculează prin scăderea valorii vânzărilor
realizate în perioada de referință în anul 2020 din
media valorii veniturilor obținute în perioada de
referință în anii 2017, 2018 și 2019.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

Apel nelansat

https://www.a
mpeste.ro/pop
am-20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidulsolicitantuluimasuri-noiconsultarepublica.html

APEL NELANSAT

PAGINA 1 DIN 7

10 FEBRUARIE 2021

PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin privind
prelucrarea
produselor
pescărești

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Măsura IV.4)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului
Încurajarea
investiţiilor în
sectoarele
prelucrării și
comercializării

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Operatori economici care au
ca obiect de activitate
înregistrat în domeniul
prelucrării și conservării
peștelui, crustaceelor și
moluștelor și care au
înregistrat reducerea
temporară a vânzărilor de
produse procesate proprii
(realizate in cadrul unitatii de
procesare a solicitantului) din
capturile realizate la Marea
Neagră și comercializate prin
centrele de primă vânzare
autorizate de ANPA din
cauza epidemiei de COVID 19, într-una sau in ambele
perioade de referinta 01
februarie-31 august si 01
septembrie -31 decembrie, in
2020, raportată la media
valorilor vânzărilor obținute în
aceeași perioada din anii
2017, 2018, 2019

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească
cumulativ următoarele condiții:
1) Unitatea care a înregistrat reducerea
temporară a vânzărilor de produse procesate din
producția proprie se află pe teritoriul României;
2) reducerea temporară a vânzărilor de produse
procesate din producția proprie capturată la
Marea Neagră, este cauzată de epidemia de
COVID-19;

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

Apel nelansat

https://www.a
mpeste.ro/pop
am-20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidulsolicitantuluimasuri-noiconsultarepublica.html

3) compensațiile solicitate se încadrează în
perioada de referință.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Uniunea
Europeană
și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Consolidarea
capacității de
gestionare a crizei
sanitare COVID-19
Proiecte de tip B –
Crearea unor
capabilități
medicale mobile /
formațiuni
medicale mobile de
diagnostic și
tratament utilizate
în combaterea
răspândirii COVID19/ spitale
modulare rol 1, 2 și
3/ containere de
logistică medicală

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 9, OS
9.1)
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Consolidarea
capacității de
gestionare a crizei
sanitare COVID19

Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență (IGSU),
Ministerul Apărării Naționale,
în parteneriat cu IGSU
Spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase;
Primăria Municipiului
București și alte Autorități
publice locale pentru spitale
județene de urgență/ Spitale
de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase pe care le au în
gestionare/ administrare;

Activități eligibile

Crearea unor capacități medicale mobile/
formațiuni medicale mobile de diagnostic și
tratament utilizate în combaterea răspândirii
COVID-19/ spitale modulare/ containere de
logistică medicală.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen limită

Informații
suplimentare

30 martie
2021, ora
17:00

https://mfe.gov
.ro/poimredeschideapelul-deproiecteconsolidareacapacitatii-degestionare-acrizei-sanitarecovid-19pentruproiectele-detip-b-creareaunorcapabilitatimedicalemobileformatiu/

Parteneriate între acestea
(Spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase și Primăria
Municipiului București/
Autorități publice locale
pentru spitale județene de
urgență/ Spitale de urgență/
Institute medicale/ Spitale de
boli infecțioase pe care le au
în gestionare/ administrare).
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

ORDONANȚA DE
URGENȚĂ nr. 224/
30 decembrie 2020
privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin financiar
pentru
întreprinderile din
domeniul
turismului,
structuri de cazare,
structuri de
alimentație și
agenții de turism, a
căror activitate a
fost afectată în
contextul
pandemiei COVID
19

Reducerea
impactului negativ
asupra
operatorilor
economici din
sectorul turistic,
prin
acordarea unui
ajutor
nerambursabil
care acoperă o
parte din
pierderea din cifra
de afaceri
aferentă
perioadei în care
activitatea
respectivilor
operatori
economici a fost
afectată de primul
val al
pandemiei
COVID-19
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Solicitanți eligibili

Întreprinderile din industria
ospitalității (structuri de
cazare, structuri de
alimentație, agenții de
turism), afectate de efectele
pandemiei în perioada
martie-iunie 2020

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează
supraviețuirea și relansarea sectorului turismului
prin:

Maxim
800.000
euro/
întreprinder
e

a) salvarea de la faliment a unui număr important
de actori economici din sector și salvarea
locurilor de muncă generate de aceștia;
b) stimularea întreprinderilor din acest sector să
mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6
luni.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen limită

Informații
suplimentare

30 iunie 2021

http://www.eco
nomie.gov.ro/i
ntreprinderiledin-domeniulturismuluiafectate-depandemiacovid-19-vorbeneficia-deinca-500-demilioane-deeuro?fbclid=Iw
AR3FSWMRiN
hWBhxCKi2toXi7LiS2
Y_dmxelJt63eN48OW
GdThhtDBh8G
c

https://sgg.gov
.ro/new/wpcontent/upload
s/2020/11/OU
G-13.pdf
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Proiect de
ORDONANŢĂ DE
URGENȚĂ
pentru aprobarea
unor măsuri de
sprijin decontate
din fonduri
europene, pentru
extinderea,
reabilitarea sau
modernizarea
infrastructurii de
gaze medicale din
secțiile de
anestezie și terapie
intensivă, în
contextul riscului
de infecţie cu
coronavirusul
SARS-CoV-2

Extinderea,
reabilitarea sau
modernizarea
infrastructurii de
gaze medicale din
secțiile de
anestezie și
terapie intensivă,
în contextul
riscului de infecție
cu coronavirusul
SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili

Spitale județene de urgență/
Spitale de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase;
Primăria Municipiului
București/ autorități ale
administrației publice locale
cu competență în domeniul
asistenței de sănătate
publică și alte Autorități
publice locale pentru spitale
județene de urgență/ Spitale
de urgență/ Institute
medicale/ Spitale de boli
infecțioase pe care le au în
gestionare/administrare;
Parteneriatele dintre
beneficiarii menționați mai
sus.

Activități eligibile

Extinderea, reabilitarea sau modernizarea
infrastructurii de gaze medicale din secțiile de
anestezie și terapie intensivă.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului
-

-

Termen limită

Informații
suplimentare

Apel nelansat

http://econsultare.gov
.ro/w/proiectordonanta-deurgenta-aguvernuluipentruaprobareaunor-masuride-sprijindecontate-dinfondurieuropenepentruextindereareabilitareasaumodernizareainfrastructuriide-gazemedicale-din/

APEL NELANSAT
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
IMM Leasing de
echipamente și
utilaje

instituit prin
ORDONANȚĂ DE
URGENȚĂ nr. 118
din 22 iulie 2020
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Obiectivul
programului
Acordarea de
facilităţi de
garantare de către
stat sub forma
punerii la
dispoziția
instituțiilor
financiare
nebancare
înscrise în
Registrul Special
la BNR a unor
plafoane anuale
de garantare
pentru finanțările
de tip leasing
financiar pentru
achiziționarea de
active noi sau
second-hand

Solicitanți eligibili

Întreprinderile mici şi mijlocii
Întreprinderile afiliate care au
un număr egal sau mai mare
de 250 de angajați, în calitate
de utilizatori

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Programul constă în acordarea de garanții de
stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în
program pentru finanțările de tip leasing
destinate achiziționării prin intermediul
finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau secondhand, garantate de către stat, prin Ministerul
Finanțelor Publice, astfel:

Valoarea
maximă
cumulată a
finanțărilor
garantate
de stat care
pot fi
acordate
unui
beneficiar
este de
5.000.000
lei

a)

în procent de maximum 80% din valoarea
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele
și alte cheltuieli aferente finanțării garantate,
pentru achiziția de echipamente IT și
tehnologia informației în cadrul unei
operațiuni de leasing financiar;

b)

în procent de maximum 60% din valoarea
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele
și alte cheltuieli aferente finanțării garantate,
pentru achiziția de utilaje și echipamente
tehnologice, vehicule pentru transport
mărfuri și persoane, utilizate în scop
comercial în cadrul unei operațiuni de
leasing financiar.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://legislatie.
just.ro/Public/D
etaliiDocument
/228344
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Proiect de
Ordonanță de
Urgență privind
adoptarea unor
măsuri de sprijin
din fonduri externe
nerambursabile în
sectorul agroalimentar

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Reducerea
efectelor sociale
negative
determinate de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Angajatorii care activează în
sectorul agro-alimentar, care
încadrează în muncă, cu
normă întreagă, persoane cu
vârsta cuprinsă între 16 și 29
de ani, înregistrați ca șomeri
în evidența Agențiilor pentru
Ocuparea Forței de Muncă
Județene

Angajatorii care activează în sectorul agroalimentar, care încadrează în muncă, cu normă
întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și
29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază
lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni,
începând cu data intrării în vigoare a actului
normativ și a mecanismului de implementare, dar
nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru
fiecare persoană angajată din această categorie,
de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din
salariul angajatului

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului
Maxim
2.250 lei/
lună/
angajat
Pentru
posturi ale
căror
cerințe
presupun
studii medii:
maxim
3.500 lei
lună/
angajat

-

Termen limită

Informații
suplimentare

Apel nelansat

https://mfe.gov
.ro/ordonantade-urgentaprivindadoptareaunor-masuride-sprijin-dinfonduriexternenerambursabil
e-in-sectorulagro-alimentar/

Pentru
posturi ale
căror
cerințe
presupun
studii
superioare:
maxim
6.000 lei/
lună/
angajat
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