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Programul LIFE 

Cerere de propuneri de proiecte 2016 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
- Sa contribuie la tranzitia catre o economie eficienta din punct de 
vedere al utilizarii resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon 
si rezistenta la schimbarile climatice, la protejarea si imbunatatirea 
calitatii mediului si la oprirea si inversarea tendintei de declin a 
biodiversitatii, inclusiv prin sprijinirea retelei “Natura 2000” si 
abordarea degradarii ecosistemelor; 
- Sa imbunatateasca dezvoltarea si aplicarea politicii si legislatiei 
Uniunii in domeniul mediului si al climei; 
- Sa sustina o guvernanta mai buna in domeniul mediului si al climei 
la toate nivelurile, inclusiv o mai buna implicare a societatii civile, a 
ONG-urilor si a actorilor locali; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Organisme publice si private inregistrate in UE;  

 Autoritati publice; 

 Organizatii private;  

 Organizatii non-profit; 
 
Criterii de eligibilitate 
 
1. Proiecte traditionale: cele mai bune practici, proiecte pilot, proiecte 
de informare si sensibilizare cu privire la prioritatile de date;  
2. Proiecte pregatitoare care se adreseaza nevoilor specifice 
identificate de catre Comisia Europeana in elaborarea si punerea in 
aplicare a politicilor europene asupra mediului si climei;  
3. Proiecte integrate: Punerea in aplicare a strategiilor privind clima 
si mediul impuse de legislatia UE la scara larga (regionala, 
multiregionala, nationala si transnationala);  
4. Proiecte de asistenta tehnica: sprijin financiar pentru dezvoltarea 
unor proiecte integrate. 
 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 
 
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-
propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-
pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630 
 
 
 

 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

Variabilă 

Termen limită 

Septembrie 2016 

 ( date variabile) 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630
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Programul Orizont 2020 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 
Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare 
derulat vreodata de Uniunea Europeana. Este disponibila o finantare de 80 de 
miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020),  pe langa investitiile private pe 
care aceasta finantare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovatii capitale, 
descoperiri si premiere mondiale, aducand ideile marete din laboratoare pe 
piata. 
Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovarii, 
initiativa emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea competitivitatii 
globale in Europa. 
Vazut ca mijloc de stimulare a cresterii economice si de crearea de locuri de 
munca Orizont 2020 beneficiaza de sustinerea politica a liderilor europeni si a 
membrilor Parlamentului European, care au convenit ca investitia in cercetare 
reprezinta o investitie in viitorul nostru, plasand-o in centrul Strategiei Europa 
2020 pentru crestere economica inteligenta, sustenabila si favorabila 
incluziunii. 
Imbinand cercetarea si inovarea Orizont 2020 contribuie la realizarea acestor 
obiective, punand accentul pe excelenta stiintifica, pe pozitia de lider in sectorul 
industrial si pe provocari societale, cu scopul de a  asigura capacitatea Europei 
de a produce stiinta de clasa mondiala, de a elimina barierele din calea inovarii 
si de a facilita colaborarea sectoarelor public si privat pentru furnizarea de 
solutii inovative . 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
La Orizont 2020 pot participa entitățile juridice stabilite în orice țară și 
organizațiile internaționale. 
 
Criterii de eligibilitate 
 

Acțiuni de cercetare și inovare 
Acțiuni de inovare 
Acțiuni de coordonare și sprijin 
Granturi pentru cercetarea de frontieră – Consiliul European pentru 
Cercetare 
Sprijin pentru formare și dezvoltarea carierei – Acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie 
Instrumentul pentru IMM-uri 
Calea rapidă spre inovare 
 
Informatii suplimentare 
 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020
_RO_KI0213413RON.pdf 

 
 
 

 

Uniunea Europeana  

Buget apel 

Variabila 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf


 pag. 10 
Catalogul surselor de finanțare – 6/2016, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Programul Operațional Capital Uman 
Axa Prioritară 4 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Operațiunea 4.1 
Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în 
comunitățile marginalizate în care există populație 

aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si 
excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista 
populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care 
populatia apartinand minoritatii rome reprezinta minim 10% din totalul 
populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri 
integrate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în 
parteneriat cu actori cu expertiză relevantă  pentru acțiunile 
selectate 

 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă  pentru 
acțiunile selectate 

Este obligatorie participarea in proiect a cel putin unei autoritati 
publice locale cu responsabilitati in domeniu (cu rol de solicitant/ 
partener). 
 
Criterii de eligibilitate 
Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la 
educatie: educatia timpurie (de nivel ante-prescolar si prescolar), 
invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea 
parasirii timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate; 
Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata 
muncii; 
Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, 
inclusiv a ocuparii pe cont propriu; 
Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ 
furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate 
(medicosociale); 
Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul tinta; 
Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte 
(acolo unde este cazul); 
Activitatea 7. Campanii de informare si constientizare/ actiuni 
specifice in domeniul combaterii discriminarii si actiuni de implicare 
activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea 
problemelor cu care se confrunta comunitatea/ Actiuni de facilitare si 
mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate; 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementareprogram 
 
  
 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

Maxim 6.000.000 Euro/ 
proiect - pentru 
regiunile mai puțin 
dezvoltate 
Maxim 3.719.320 Euro/ 
proiect - pentru 
regiunea dezvoltată 

(București Ilfov) 

Finanțare primită (%) 

Variabilă 

Termen limită 

01.08.2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementareprogram
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei 
Operatiunea 4.2 Dezvoltare locală integrată 

în comunitățile marginalizate non - rome 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin 
implementarea de măsuri integrate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în 
parteneriat cu actori cu expertiză relevantă  pentru acțiunile 
selectate. 

 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă  pentru 
acțiunile selectate. 

Este obligatorie participarea in proiect a cel putin unei autoritati 
publice locale cu responsabilitati in domeniu (cu rol de solicitant/ 
partener). 
 
Criterii de eligibilitate 
Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la 
educatie: educatia timpurie (de nivel ante-prescolar si prescolar), 
invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea 
parasirii timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate; 
Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii 
Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, 
inclusiv a ocuparii pe cont propriu; 
Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ 
furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate 
(medicosociale); 
Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul tinta; 
Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte 
(acolo unde este cazul); 
Activitatea 7. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor 
comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta 
comunitatea/ Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si 
consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor 
comunitatii printr-o abordare participativa; 
 

Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementareprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

Maxim 6.000.000 euro/ 
proiect 

Finanțare primită (%) 

Variabilă 

Termen limită 

01.08.2016 

Ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementareprogram
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PROGRAMUL PA16/RO12 
“CONSERVAREA SI REVITALIZAREA 
PATRIMONIULUI CULTURAL SI NATURAL” 
Cerere de propuneri pentru actiuni de parteneriat 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Sustinerea activitatilor de colaborare, schimb de experienta, transfer 
de cunostinte, tehnologie si bune practici. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 instituții publice: autorități publice, instituții culturale și arhivele 
statului; 

 organizații neguvernamentale active în domeniul patrimoniului 
cultural sau al minorităților etnice; 

 culte și asociații religioase recunoscute legal; 

 instituții de învățământ superior și institute de cercetare; 

 alte entități fără scop lucrativ active în domeniul patrimoniului 
cultural sau al minorităților etnice. 
 

Criterii de eligibilitate 
Actiuni de parteneriat intre operatorii culturali din Romania si cei din 
statele donatoare eligibile pentru finantare:  

 Activitati pentru initierea/dezvoltarea de parteneriate intre 
entitatile din Romania si cele din statele donatoare, prin 
intermediul intalnirilor de lucru, schimbului de cunostinte, 
impartasirii de experiente; 

 Participarea la conferinte, seminarii, ateliere de lucru pe teme 
relevante pentru obiectivele programului. 

 
Informatii suplimentare 
Valoarea maxima a finantarii / solicitant este de:  

 10.000 euro pentru organizarea de evenimente pentru creare/ 
mentinere/ dezvoltare parteneriate  

 4.000 euro daca actiunea consta numai in deplasari (întâlniri cu 
partenerii/ participare la conferințe/ seminarii/ ateliere de lucru/ 
evenimente). 
 
Este obligatoriu ca solicitantul și potențialul partener să fie 
înregistrați ca persoane juridice și să aibă capacitatea de 
implementare a activităților în domeniul abordat prin acțiunea 
de parteneriat. 
 
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-
parteneriat_doc_247_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-
actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-2016_pg_0.htm 
 

Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein 

(Mecanismul SEE) 

Buget apel 

70.000 Euro  

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

31 decembrie 2016 
sau pana la 

epuizarea bugetului 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-parteneriat_doc_247_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-2016_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-parteneriat_doc_247_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-2016_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-parteneriat_doc_247_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-2016_pg_0.htm
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POR 2014-2020  
AXA PRIORITARĂ 3  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 

OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si 
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri 
energetice mari. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitati administrativ-teritoriale din mediul urban 
 
Criterii de eligibilitate 
• îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii 
(pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste 
subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare; 
• reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului 
termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc 
de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc. 
• modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei 
termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative 
de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, 
panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe 
biomasa etc.; 
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din 
spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și 
durată mare de viață;  
• implementarea sistemelor de management al funcționării 
consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente 
pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; 
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - 
scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, 
lucrari de reparații la fațade etc.); 
• întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de 
reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate 
prin POR 2014 – 2020. 
 
Informatii suplimentare 
Apelul de proiecte va fi cu depunere continua, iar contractarea se va face 
pe principiul ”primul venit, primul evaluat”.  
 
Apelul de proiecte este deschis pana la momentul in care valoarea solicitata 
a proiectelor depuse depaseste nivelul de 50% peste alocarea financiara 
regionala, dar nu mai tarziu de data limita de inchidere a apelului de 
proiecte.  
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
 
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020 
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

447,75 milioane euro 
(63,79 mil euro pt Regiunea 

NE) 

Valoare minimă eligibilă: 
100 000 euro/ proiect 

Valoare maximă eligibilă: 
5 milioane euro/ proiect 

Finanțare primită (%) 

60% FEDR si bugetul de 
stat 

40% UAT si Asociatia de 

proprietari. 

Termen limită 

16.11.2016, ora 10 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020
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POR 2014-2020  
AXA PRIORITARĂ 5  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.1 - Conservarea, 

protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural 
și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării 
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea 

patrimoniului cultural și a identității culturale  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Obiectivul specific al acestei prioritati este impulsionarea dezvoltării 
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului 
cultural și a identității culturale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unităţi administrativ-teritoriale 

 Autorităţi ale administraţiei publice centrale 

 Unitățile de cult  

 ONG-uri  

 Parteneriate între aceste entități, respectiv: 
- Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat 

cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a 
administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG; 

- Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în 
parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult 
sau ONG. 

Criterii de eligibilitate 
In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, 
protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de 
patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de 
localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul 
urban. 
• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 

monumentelor istorice; 
• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru 

asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, 
antiefracţie); 

• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil 
şi imobil; 

• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului 
restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. 

Informatii suplimentare 
 
Acest apel de proiecte are la bază principiul competitivităţii, cu 
termen limită de depunere a cererilor de finantare. 
În cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora 
cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate. 
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

270,83 milioane Euro 
(42,86 mil Euro pt. Reg. 

Nord-Est) 
Valoare minimă: 100 000 

euro/ proiect 
Valoare maximă:  

5 milioane euro/ proiect 
10 milioane euro/ proiect 

(în cazul obiectivelor de 

patrimoniu înscrise pe lista 
UNESCO) 

 
 Finanțare primită (%) 

98%  

Termen limită 

25.11.2016, ora 12:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020
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POR 2014-2020  
AXA PRIORITARĂ 5  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.2  
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării 

măsurilor de reducere a zgomotului 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Obiectivul specific al acestei prioritati este reconversia și refuncționalizarea 
terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, 
mijlocii și municipiul București. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban, Municipiul București, inclusiv 
sectoarele componente, definite conform Legii nr. 215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968, republicata, cu 
excepția municipiilor reședință de județ.  

 Parteneriate între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT 
județ, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban. 
 
Criterii de eligibilitate 

 demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o 
stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;  

 realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 

 amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; 
plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori 
și arbuști); 

 crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone 
speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); 

 achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, 
pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene; 

 instalare Wi-Fi în spațiile publice; 

 instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor  amenajate prin proiect; 

 dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport 
parcare biciclete, împrejmuire etc); 

 modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus 
intervenției; 

 înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; 

 realizare sistem de  irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin 
proiect. 

Informatii suplimentare 
Prin spațiu verde se înțelege suprafaţa de teren, aflată în proprietatea publică sau 
privată a autorităţii locale, neocupată de construcţii autorizate, destinată plantării 
şi creşterii vegetaţiei ierboase şi lemnoase, care are ca scop asigurarea şi 
îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă în mediul urban, 
contribuind şi la înfrumuseţarea aspectului urbanistic al localităţii. In cadrul 
prioritatii de investitii 5.2 se vor realiza următoarele tipuri de spații verzi publice 
cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri (prevăzute în art. 3 alin. a din Legea 
nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele 
urbane, cu modificările și completările ulterioare). 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

103,85 milioane euro 
(15,75 mil euro Regiunea 

NE) 

Valoare minimă totală: 
100 000 euro/ proiect 

Valoare maximă totală: 

5 milioane euro/ proiect 

Finanțare primită (%) 

98% din valoarea 
cheltuielilor eligibile 

Termen limită 

25.11.2016, ora 12:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020
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POR 2014-2020  
AXA PRIORITARĂ 6,  
PRIORITATEA DE INVESTITII 6.1  
STIMULAREA MOBILITĂȚII REGIONALE PRIN 
CONECTAREA NODURILOR SECUNDARE ȘI TERȚIARE 
LA INFRASTRUCTURA TEN-T, INCLUSIV A NODURILOR 
MULTIMODALE 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă cresterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-
T prin  modernizarea drumurilor judetene. 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitatile administrativ-teritoriale din judete, precum si parteneriate intre 
acestea sau parteneriate intre o unitate administrativ teritoriala de judet si 
unitati administrativ teritoriale la nivel de municipiu, oras, comuna. 
 
Criterii de eligibilitate 

 modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- 
creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri 
judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul 
public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee 
compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta 
(drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național 
modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum 
județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres. 

 construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum 
judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, 
construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea 
siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv 
marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de 
intersecții.  

 construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere 
(construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-
T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale; 

 construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul 
vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) 
pentru transport public pe traseul drumului județean;  

 realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti 
(construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru biciclisti acolo unde 
geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă 
verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică 

 realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport 
și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, 
realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față 
de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de 
schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc. 
 
Informatii suplimentare 
 
Valoare minima eligibila: 1.000.000 Euro  
Valoarea maxima eligibila este de 50.000.000 Euro, Exceptie: proiectele 
care se realizeaza in parteneriat, intre mai multe unitati administrative 
(judete), caz in care valoarea maxima eligibila este de 69.500.000 Euro.  
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020 
 
 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

807,78 milioane Euro 
(139,16 mil. Euro pt 

Regiunea NE) 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

16.11.2016, ora 12:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020
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POR 2014-2020  
AXA PRIORITARĂ 7,  
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 7.1  
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii 
teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 
Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă creșterea 
numărului mediu de salariați în stațiunile turistice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

   Unităţi administrativ-teritoriale;  

 Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale 
menţionate mai sus. 

Criterii de eligibilitate  

 Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni 
turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform 
prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare) 

 Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a 
utilităţilor aferente 

 Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică 
precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de 
utilitate publică; 

 Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru 
valorificarea atracțiilor turistice 

 Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului 
finanțat. 

 
Informatii suplimentare 
 
Valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 euro. 
Valoarea maximă totală a proiectului este de 5.000.000 euro. 
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

97,35 milioane Euro 
(17,05 mil. Euro pt 

regiunea NE) 

Finanțare primită (%) 

98% din valoarea 

cheltuielilor eligibile 

Termen limită 

02.12.2016, ora 12 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020
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POR 2014-2020 
AXA PRIORITARA 8, PRIORITATEA DE 
INVESTITII 8.1  
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie 
la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea 
de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane vârstnice 
 

 DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Grupul vulnerabil 
pentru acest apel: persoanele vârstnice. În înţelesul prezentului 
document, persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta 
de 65 de ani (în conformitate cu art 6 alin. b al Legii nr. 292 din 20 
decembrie 2011 a asistenţei sociale).    
 
Categorii solicitanti eligibili 
A.  Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public; 
B.   Entitați de drept privat: 
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în 
vigoare în România 
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România  şi constituite conform statutului sau codului 
canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de 
culte.  
C.  Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele A şi 
B 
 
Criterii de eligibilitate 
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice, 
în care, prin infrastructură se înțelege clădirea cu  utilităţi şi dotări. 
Servicii sociale: centre de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de 
îngrijire la domiciliu, cantine sociale. 
 
Informatii suplimentare 
 
Finanţarea se va acorda pe principiul competitivităţii, cu termen limită de 
depunere a cererilor de finanţare, cu prag de respingere şi cu prag de 
calitate.  
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/ fiecare membru al 
parteneriatului, după caz, trebuie să aibă personalitate juridică.  
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

26,79 milioane euro (4,69 

mil. Euro pt Regiunea NE) 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 Submasura 16.4 si 16.4A  

Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala 
intre actorii din lantul de aprovizionare din sectoarele 

agricol si pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul acestor sub-masuri este acela de a promova cooperarea intre 
actorii locali, in scopul comercializarii produselor agroalimentare prin 
intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. 
Sub-masura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, 
comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme 
de cazare in mediul rural, ci si realizarea de parteneriate cu organizatii 
neguvernamentale si autoritati publice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE 
si in a carui componenta sa fie cel putin un partener din categoriile de mai 
jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care 
isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de 
submasura. 
• Fermieri; 
• Microintreprinderi si intreprinderi mici; 
• Organizatii neguvernamentale; 
• Consilii locale; 
• Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica. 
 
Parteneriatul poate fi constituit si din persoane fizice, cu conditia ca liderul 
de proiect sa fie cel putin PFA, Întreprindere Individuala, Întreprindere 
Familiala. 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/ 
sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica 
cel putin doua entitati care coopereaza pentru: 

 Crearea/ dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/ piete locale 
(cu produse alimentare),  

 Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) 
si la piata locala deservita de acest lant/ aceste lanturi. 

Sunt sprijinite cheltuielile prevazute in Planul de marketing/ Studiu, 
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele 
categorii: 

 Studii/ planuri 

 Costurile de functionare a cooperarii 

 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul 
proiectului, inclusiv costuri de promovare 

 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului 
Valoare grant: max.100.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomico
la 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 iulie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 Submasura 4.3 

Componenta – infrastructura de acces silvica 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea investitiilor de modernizare si infiintare de drumuri pentru 
Accesibilizarea padurilor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de 
padure si/sau asociatiile acestora, constituite conform legislatiei in 
vigoare 
Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora, 
proprietari de padure, constituite conform legislatiei in vigoare 
Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului, constituit 
conform legislatiei in vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 1.500.000 Euro/proiect 

 
Informatii suplimentare 
 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruct
ura_de_acces_silvica 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 7.6 Investitii asociate cu 

protejarea patrimoniului cultural 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare 
a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor 
monahale inclusiv a așezămintelor culturale; 

 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea 
turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în 
zonele rurale; 

 Dezvoltare locală sustenabilă; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 ONG‐urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare; 

 Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale, care dețin în  
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, 
de clasă (grupă) B. 
 

Activitati eligibile 
 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; 

 restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale 
ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, 
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 
așezămintelor monahale de clasă B; 

 modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale. 

 achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 
brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

 

Valoare grant:  
 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, negeneratoare de profit, dar nu va depăși 500.000 euro; 

 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, generatoare de profit, dar nu va depăși 200.000 euro; 

 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

80% - 100% 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
agricole si silvice, Componenta – Infrastructura 

de acces AGRICOLĂ 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin imbunatatirea 
accesibilitatii exploatatiilor agricole; 
Modernizarea si adaptarea cailor de acces; 
Asigurarea unei bune aprovizionari si un acces mai facil catre 
consumatori si pietele de desfacere 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Unitati administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora constituite 
conform legislatiei nationale in vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces 
agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole). 
 
Valoare grant:  
 
100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși 1.000.000 Euro/ 
proiect pentru drumurile agricole de acces. 
 

 
Informatii suplimentare: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pnd
r_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastru
ctura_de_acces_agricola 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

135.385.187 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31.10.2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_agricola
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-20 
Submăsura 7.2 Investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 

 Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură 
de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea 
tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea 
nivelului de trai în zonele rurale; 

 Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la 
stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin 
reducerea decalajelor rural-urban; 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în 
vigoare; 

 ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională 
(grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school); 

 
Criterii de eligibilitate 

 Creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a 
sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente 
de bază pentru comunitatea rurală;  

 Crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și 
preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, 
cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor 
profesionale în domeniul agricol. 

 
 
Informatii suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_
pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
României 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile 
mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal) – sectorul 

productie  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

83.858.824 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv  
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie 
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, 
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru 
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse 
regenerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati administrativ teritoriale 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 

 Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie 
in scopul comercializarii 

 
Activitati eligibile 

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/instalaţiilor proiectului; 

 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi 
montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente 
proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv 
a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului; 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic 
Naţional 

 Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, 
acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni 
de promovare proiect - numai pentru proiectele care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat. 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei termice pe baza de energie geotermala 

 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 50.000.000 Euro. 
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste 15.000.000 
Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-
beneficiari 
 
 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 
Masura I.23 Porturi de pescuit, locuri de 

debarcare, centre de licitatii si adaposturi 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din domeniul 
pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scara mica si imbunatatirea sigurantei 
sau a conditiilor de lucru. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organisme de drept public; 

 Pescari sau organizatii de pescari sau asociatii de pescari; 

 Organizatii neguvernamentale in parteneriat cu organizatii de 
pescari sau cu asociatii de pescari; 

 Organizatii de producatori, asociatii de organizatii de producatori sau 
organizatii interprofesionale; 

 Alte tipuri de beneficiari privati care au activitati in domeniul 
pescuitului. 
 

Activitati eligibile 
 
Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial – 
porturi, puncte de debarcare, depozite; 

 Modernizarea centrelor de primă vânzare a peștelui; 

 Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea 
îmbunătățirii siguranței pescarilor. 

 Instalațiile de colectare a deșeurilor generate de activitățiile de 
realizare a proiectelor de investiții în porturi sau puncte de 
debarcare în scopul aducerii unei contribuţii la protecţia mediului. 
 

Valoare grant: 
  
Variabila intre 250.000 Euro si 2.500.000 Euro in functie de tipul proiectului  
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-
aprobat.html 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 
SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 
Masura III.2 Punerea in aplicare a strategiilor de 
dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea 
comunitatii – Selectarea grupurilor de Dezvoltare 

Locala pentru pescuit (FLAG-uri) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Consolidarea capacitatii actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiunile, 
inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele public-private (Grupuri de actiune locala in domeniul pescuitului – 
FLAG-uri) in scopul punerii in aplicare a strategiilor de    dezvoltare locala 
integrata a zonelor pescaresti; 
Solicitanti in baza acordului de parteneriat, cu conditia ca daca Cererea de 
finantare este selectata, pana la semnarea contractului de finantare, 
parteneriatele public private sa fie infiintate; 
FLAG-ul, conform OG 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie 
sa reprezinte o grupare echilibrata si reprezentativa pentru zona pescareasca 
selectata, format din parteneri publici, parteneri privati din sectorul pescaresc si 
organisme nonguvernamentale, inclusiv organizatii pescaresti; 
Membrii privati si ONG – urile trebuie sa reprezinte minim 51% din totalul 
membrilor, atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional 
 

Activitati eligibile 
Potentialii beneficiari vor elabora si propune o strategie de dezvoltare locala 
plasata sub responsabilitatea comunitatii bazata cel putin pe urmatoarele 
elemente si vor raspunde de punerea in aplicare a acesteia, astfel: 
(1) strategiile de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii: 
(a) maximizeaza participarea sectorului pescuitului si a sectorului acvaculturii la 
dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit si de acvacultura costiere si interioare; 
(b) garanteaza ca comunitatile locale exploateaza si beneficiaza la maximum de 
oportunitatile oferite de dezvoltarea maritima si costiera si a apelor interioare si, 
in special, ajuta porturile pescaresti aflate in declin sa isi maximizeze potentialul 
marin prin dezvoltarea unei infrastructuri diversificate, dupa caz. 
(2) Strategiile trebuie sa fie coerente cu oportunitatile si nevoile identificate in 
zona 
relevanta si cu Prioritatile Uniunii. Strategiile pot varia de la cele axate pe pescuit 
la strategiile mai ample, menite sa diversifice zonele de pescuit si acvacultura. 
Acoperirea costurilor de functionare ale FLAGurilor, nu poate depasi 25% din 
cheltuielile publice totale efectuate in strategiei de dezvoltare locala plasate sub 
responsabilitatea comunitatii 

 
Valoare grant:  
Alocarea financiara nerambursabila pentru punerea in aplicare a unei 
strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii 
este de 2.000.000 Euro. 
Proiectele depuse in cadrul strategiei, nu vor depasi valoarea totala 
nerambursabila de 200.000 Euro/proiect. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-
masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-
plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-
urilor.html 
 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

max.50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 

Masura IV.1 Sprijin pregatitor 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
Acordarea de sprijin pentru activitati pregatitoare este menita sa coaguleze 
si sa consolideze initiativa la nivelul comunitatilor locale, tinand seama de 
faptul ca, in prezent, potentialii beneficiari continua sa detina informatii si 
competente scazute in ceea ce priveste elaborarea si implementarea unor 
astfel de initiative, iar resursele financiare si materiale disponibile sunt limitate. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriat public-privat cu personalitate juridica, in baza O.G. 26 din 2000 cu 
modificarile si completarile ulterioare, format din reprezentanti ai intereselor sociale 
sau economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de 
producatori din domeniul acvaculturii sau o asociatie de pescari cu cel putin 20 de 
pescari profesionisti sau cel putin 3 unitati de acvacultura sau procesare in zona de 
pescuit si de acvacultura. 
O persoana juridica, semnatara a unui Acord de parteneriat, desemnata sa 
reprezinte acel parteneriat pentru aspectele administrative si financiare. Acordul de 
parteneriat trebuie sa fie semnat de reprezentanti ai intereselor sociale sau 
economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de 
producatori din domeniul acvaculturii sau o asociatie de pescari comerciali cu cel 
putin 20 de pescari profesionisti sau cel putin 3 unitati de acvacultura sau procesare 

in zona de pescuit si de acvacultura. 
 
Activitati eligibile 

 dezvoltarea parteneriatelor locale si infiintarea FLAG-urilor; 

 animare, informarea, constientizarea comunitatilor locale si promovarea in 
teritoriu a oportunitatilor privind dezvoltarea locala; 

 instruirea liderilor locali; 

 promovarea initiativelor locale; 

 schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile care au implementat cu succes 
o strategie de dezvoltare locala in perioada de programare 2007-2013; 

 elaborarea studiilor si analizelor necesare pregatirii strategiei de dezvoltare 
locala plasate sub responsabilitatea comunitatii; 

 costuri aferente proiectarii strategiei, inclusiv costuri de consultanta si 
costuri aferente actiunilor legate de consultarea partilor interesate in scopul 
pregatirii strategiei; 

 elaborarea strategiei de dezvoltare locala; 

 costurile administrative (de functionare si de personal) ale unei organizatii 
care solicita sprijin pregatitor in cursul etapei de pregatire 

 
Valoare grant:  
N/A 
 
Informatii suplimentare 
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%
20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%
20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-
solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
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Programul LIFE 

Cerere de propuneri de proiecte 2016 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
- Sa contribuie la tranzitia catre o economie eficienta din punct de 
vedere al utilizarii resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon 
si rezistenta la schimbarile climatice, la protejarea si imbunatatirea 
calitatii mediului si la oprirea si inversarea tendintei de declin a 
biodiversitatii, inclusiv prin sprijinirea retelei “Natura 2000” si 
abordarea degradarii ecosistemelor; 
- Sa imbunatateasca dezvoltarea si aplicarea politicii si legislatiei 
Uniunii in domeniul mediului si al climei; 
- Sa sustina o guvernanta mai buna in domeniul mediului si al climei 
la toate nivelurile, inclusiv o mai buna implicare a societatii civile, a 
ONG-urilor si a actorilor locali; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Organisme publice si private inregistrate in UE;  

 Autoritati publice; 

 Organizatii private;  

 Organizatii non-profit; 
 
Criterii de eligibilitate 
 
1. Proiecte traditionale: cele mai bune practici, proiecte pilot, proiecte 
de informare si sensibilizare cu privire la prioritatile de date;  
2. Proiecte pregatitoare care se adreseaza nevoilor specifice 
identificate de catre Comisia Europeana in elaborarea si punerea in 
aplicare a politicilor europene asupra mediului si climei;  
3. Proiecte integrate: Punerea in aplicare a strategiilor privind clima 
si mediul impuse de legislatia UE la scara larga (regionala, 
multiregionala, nationala si transnationala);  
4. Proiecte de asistenta tehnica: sprijin financiar pentru dezvoltarea 
unor proiecte integrate. 
 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 
 
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-
propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-
pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630 
 
 
 

 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

Variabilă 

Termen limită 

Septembrie 2016 

 ( date variabile) 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630
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Programul Orizont 2020 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 
Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare 
derulat vreodata de Uniunea Europeana. Este disponibila o finantare de 80 de 
miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020),  pe langa investitiile private pe 
care aceasta finantare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovatii capitale, 
descoperiri si premiere mondiale, aducand ideile marete din laboratoare pe 
piata. 
Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovarii, 
initiativa emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea competitivitatii 
globale in Europa. 
Vazut ca mijloc de stimulare a cresterii economice si de crearea de locuri de 
munca Orizont 2020 beneficiaza de sustinerea politica a liderilor europeni si a 
membrilor Parlamentului European, care au convenit ca investitia in cercetare 
reprezinta o investitie in viitorul nostru, plasand-o in centrul Strategiei Europa 
2020 pentru crestere economica inteligenta, sustenabila si favorabila 
incluziunii. 
Imbinand cercetarea si inovarea Orizont 2020 contribuie la realizarea acestor 
obiective, punand accentul pe excelenta stiintifica, pe pozitia de lider in sectorul 
industrial si pe provocari societale, cu scopul de a  asigura capacitatea Europei 
de a produce stiinta de clasa mondiala, de a elimina barierele din calea inovarii 
si de a facilita colaborarea sectoarelor public si privat pentru furnizarea de 
solutii inovative . 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
La Orizont 2020 pot participa entitățile juridice stabilite în orice țară și 
organizațiile internaționale. 
 
Criterii de eligibilitate 
 

Acțiuni de cercetare și inovare 
Acțiuni de inovare 
Acțiuni de coordonare și sprijin 
Granturi pentru cercetarea de frontieră – Consiliul European pentru 
Cercetare 
Sprijin pentru formare și dezvoltarea carierei – Acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie 
Instrumentul pentru IMM-uri 
Calea rapidă spre inovare 

 
Informatii suplimentare 
 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020
_RO_KI0213413RON.pdf 

 
 
 

 

Uniunea Europeana  

Buget apel 

Variabila 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa Prioritară 4 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Operațiunea 4.1 Dezvoltare Locală 
Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile 
marginalizate în care există populație 
aparținând minorității rome - Regiuni mai 
puțin dezvoltate 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si 
excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista 
populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care 
populatia apartinand minoritatii rome reprezinta minim 10% din totalul 
populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri 
integrate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în 
parteneriat cu actori cu expertiză relevantă  pentru acțiunile 
selectate 

 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă  pentru 
acțiunile selectate 

Este obligatorie participarea in proiect a cel putin unei autoritati 
publice locale cu responsabilitati in domeniu (cu rol de solicitant/ 
partener). 
 
Criterii de eligibilitate 
Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la 
educatie: educatia timpurie (de nivel ante-prescolar si prescolar), 
invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea 
parasirii timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate; 
Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata 
muncii; 
Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, 
inclusiv a ocuparii pe cont propriu; 
Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ 
furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate 
(medicosociale); 
Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul tinta; 
Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte 
(acolo unde este cazul); 
Activitatea 7. Campanii de informare si constientizare/ actiuni 
specifice in domeniul combaterii discriminarii si actiuni de implicare 
activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea 
problemelor cu care se confrunta comunitatea/ Actiuni de facilitare si 
mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate; 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementareprogram 
 
  
 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

Maxim 6.000.000 Euro/ 
proiect - pentru 
regiunile mai puțin 
dezvoltate 
Maxim 3.719.320 Euro/ 
proiect - pentru 
regiunea dezvoltată 

(București Ilfov) 

Finanțare primită (%) 

Variabilă 

Termen limită 

01.08.2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementareprogram
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Programul Operațional Capital Uman 
Axa Prioritară 4 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Operatiunea 4.2  Dezvoltare locală integrată în 

comunitățile marginalizate non - rome 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin 
implementarea de măsuri integrate. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în 
parteneriat cu actori cu expertiză relevantă  pentru acțiunile 
selectate. 

 ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă  pentru 
acțiunile selectate. 

Este obligatorie participarea in proiect a cel putin unei autoritati 
publice locale cu responsabilitati in domeniu (cu rol de solicitant/ 
partener). 
 
Criterii de eligibilitate 
Activitatea 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la 
educatie: educatia timpurie (de nivel ante-prescolar si prescolar), 
invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea 
parasirii timpurii a scolii) prin acordarea unor pachete integrate; 
Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii 
Activitatea 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, 
inclusiv a ocuparii pe cont propriu; 
Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/ 
furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate 
(medicosociale); 
Activitatea 5. Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul tinta; 
Activitatea 6. Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte 
(acolo unde este cazul); 
Activitatea 7. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor 
comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta 
comunitatea/ Actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si 
consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor 
comunitatii printr-o abordare participativa; 
 

Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementareprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

Maxim 6.000.000 euro/ 
proiect 

Finanțare primită (%) 

Variabilă 

Termen limită 

01.08.2016 

Ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.04/GSOS.4.2.zip
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementareprogram
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Program „Cercetare în sectoare prioritare” 
Apel pentru proiecte din Fondul de Relatii 

Bilaterale 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv program/apel  
Consolidarea relatiilor bilaterale in domeniul cercetarii, indiferent de 
aria tematica, prin stabilirea de retele, schimb, comunicare si transfer 
de cunostinte, tehnologie, experienta si bune practici. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Organizatii de cercetare 
 
Criterii de eligibilitate 
Activitati implementate de organizatii de cercetare din Romania in 
comun cu organizatii de cercetare din statele donatoare sau 
organizatii internationale, respectiv:  

     Participarea la evenimente (cum sunt conferinţe, seminarii, 
ateliere, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni 
pentru cooperare ştiinţifică şi tehnică, vizite pentru planificarea 
cooperării instituţionale viitoare, vizite pentru schimb de expertiză, 
pregătire pe termen scurt sau cursuri; 

 Organizarea de evenimente (cum sunt conferinţe, seminarii, 
ateliere, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), 
reuniuni pentru cooperare ştiinţifică şi tehnică, vizite pentru 
planificarea cooperării instituţionale viitoare, vizite pentru 
schimb de expertiză, pregătire pe termen scurt sau cursuri. 

 
 
Informatii suplimentare 
 
Valoarea grantului este de minimum 1.600 Euro. 
http://www.research.ro/ro/articol/3909/program-see-apel-pentru-
proiecte-din-fondul-de-relatii-bilaterale 
 
 

Norvegia, Islanda 
si Liechtenstein 

(Mecanismul SEE) 

Buget apel 

200.000 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

28 aprilie 2017 

Ora 16:00 CET 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/ro/articol/3909/program-see-apel-pentru-proiecte-din-fondul-de-relatii-bilaterale
http://www.research.ro/ro/articol/3909/program-see-apel-pentru-proiecte-din-fondul-de-relatii-bilaterale
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PROGRAMUL PA16/RO12 
“CONSERVAREA SI REVITALIZAREA 
PATRIMONIULUI CULTURAL SI NATURAL” 
 
Cerere de propuneri pentru actiuni de parteneriat 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Sustinerea activitatilor de colaborare, schimb de experienta, transfer 
de cunostinte, tehnologie si bune practici. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 instituții publice: autorități publice, instituții culturale și arhivele 
statului; 

 organizații neguvernamentale active în domeniul patrimoniului 
cultural sau al minorităților etnice; 

 culte și asociații religioase recunoscute legal; 

 instituții de învățământ superior și institute de cercetare; 

 alte entități fără scop lucrativ active în domeniul patrimoniului 
cultural sau al minorităților etnice. 
 

Criterii de eligibilitate 
Actiuni de parteneriat intre operatorii culturali din Romania si cei din 
statele donatoare eligibile pentru finantare:  

 Activitati pentru initierea/dezvoltarea de parteneriate intre 
entitatile din Romania si cele din statele donatoare, prin 
intermediul intalnirilor de lucru, schimbului de cunostinte, 
impartasirii de experiente; 

 Participarea la conferinte, seminarii, ateliere de lucru pe teme 
relevante pentru obiectivele programului. 

 
Informatii suplimentare 
Valoarea maxima a finantarii / solicitant este de:  

 10.000 euro pentru organizarea de evenimente pentru creare/ 
mentinere/ dezvoltare parteneriate  

 4.000 euro daca actiunea consta numai in deplasari (întâlniri cu 
partenerii/ participare la conferințe/ seminarii/ ateliere de lucru/ 
evenimente). 
 
Este obligatoriu ca solicitantul și potențialul partener să fie 
înregistrați ca persoane juridice și să aibă capacitatea de 
implementare a activităților în domeniul abordat prin acțiunea 
de parteneriat. 
 
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-
parteneriat_doc_247_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-
actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-2016_pg_0.htm 
 

Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein 

(Mecanismul SEE) 

Buget apel 

70.000 Euro  

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

31 decembrie 2016 
sau pana la 

epuizarea bugetului 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-parteneriat_doc_247_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-2016_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-parteneriat_doc_247_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-2016_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/actiuni-de-parteneriat_doc_247_lansarea-cererii-de-propuneri-pentru-actiuni-de-parteneriat-masura-b-runda-2-2016_pg_0.htm
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POR 2014-2020 
AXA PRIORITARĂ 5, PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII 5.1 - Conservarea, protejarea, 

promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării 
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea 

patrimoniului cultural și a identității culturale  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Obiectivul specific al acestei prioritati este impulsionarea dezvoltării 
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului 
cultural și a identității culturale. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unităţi administrativ-teritoriale 

 Autorităţi ale administraţiei publice centrale 

 Unitățile de cult  

 ONG-uri  

 Parteneriate între aceste entități, respectiv: 
- Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat 

cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a 
administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG; 

- Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în 
parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult 
sau ONG. 

Criterii de eligibilitate 
In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, 
protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de 
patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de 
localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul 
urban. 
• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 

monumentelor istorice; 
• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru 

asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, 
antiefracţie); 

• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil 
şi imobil; 

• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului 
restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. 

Informatii suplimentare 
 
Acest apel de proiecte are la bază principiul competitivităţii, cu 
termen limită de depunere a cererilor de finantare. 
În cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora 
cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate. 
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

270,83 milioane Euro 
(42,86 mil Euro pt. Reg. 

Nord-Est) 
Valoare minimă: 100 000 

euro/ proiect 
Valoare maximă:  

5 milioane euro/ proiect 
10 milioane euro/ proiect 

(în cazul obiectivelor de 

patrimoniu înscrise pe lista 
UNESCO) 

 
 Finanțare primită (%) 

98%  

Termen limită 

25.11.2016, ora 12:00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/por-2014-2020
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POR 2014-2020 
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale 
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiţiile în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și 
de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de colectivitățile locale 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane vârstnice 
 

 DESCRIERE PROGRAM 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Grupul vulnerabil 
pentru acest apel: persoanele vârstnice. În înţelesul prezentului 
document, persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta 
de 65 de ani (în conformitate cu art 6 alin. b al Legii nr. 292 din 20 
decembrie 2011 a asistenţei sociale).    
 
Categorii solicitanti eligibili 
A.  Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public; 
B.   Entitați de drept privat: 
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în 
vigoare în România 
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România  şi constituite conform statutului sau codului 
canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de 
culte.  
C.  Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele A şi 
B 
 
Criterii de eligibilitate 
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice, 
în care, prin infrastructură se înțelege clădirea cu  utilităţi şi dotări. 
Servicii sociale: centre de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de 
îngrijire la domiciliu, cantine sociale. 
 
Informatii suplimentare 
 
Finanţarea se va acorda pe principiul competitivităţii, cu termen limită de 
depunere a cererilor de finanţare, cu prag de respingere şi cu prag de 
calitate.  
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/ fiecare membru al 
parteneriatului, după caz, trebuie să aibă personalitate juridică.  
 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
 
 
 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Buget apel 

26,79 milioane euro (4,69 

mil. Euro pt Regiunea NE) 

Finanțare primită (%) 

98% 

Termen limită 

nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 

Cooperare Europeana si internationala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in 
atragerea finantarii externe pentru cercetare; 

 Consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si 
inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale; 

 Participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele 
Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru 
Inovare (EIP), etc; 

 Reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene 
si internationale de cercetare; 

 Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si 
inovarii 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

500.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Cresterea competitivitatii economiei 
romanesti prin CDI 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a 
parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii 
adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare 
stiintifica; 

 Cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de 
ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-
tinta; 

 Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; 

 Sustinerea proceselor de specializare inteligenta; 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) / Proiect 
de dezvoltare experimentala / Proiect de transfer la operatorul 
economic /Proiect de valorificare la operatorul economic 

 Cecuri de inovare 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic 

 Parc stiintific 
Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

250.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf


 pag. 39 
Catalogul surselor de finanțare – 6/2016, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Dezvoltarea sistemului national de 
cercetare-dezvoltare 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de 
profil; 

 Cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin 
dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si 
relevantei activitatilor CDI; 

 Cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de 
cercetare catre comunitatea internationala; 

 Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare 
constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din 
diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea 
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare) 

 Suport CDI (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si 
interconectare) 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

600.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 Submasura 16.4 si 16.4A  

Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala 
intre actorii din lantul de aprovizionare din sectoarele 

agricol si pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul acestor sub-masuri este acela de a promova cooperarea intre 
actorii locali, in scopul comercializarii produselor agroalimentare prin 
intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. 
Sub-masura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, 
comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme 
de cazare in mediul rural, ci si realizarea de parteneriate cu organizatii 
neguvernamentale si autoritati publice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE 
si in a carui componenta sa fie cel putin un partener din categoriile de mai 
jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care 
isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de 
submasura. 
• Fermieri; 
• Microintreprinderi si intreprinderi mici; 
• Organizatii neguvernamentale; 
• Consilii locale; 
• Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica. 
 
Parteneriatul poate fi constituit si din persoane fizice, cu conditia ca liderul 
de proiect sa fie cel putin PFA, Întreprindere Individuala, Întreprindere 
Familiala. 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/ 
sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica 
cel putin doua entitati care coopereaza pentru: 

 Crearea/ dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/ piete locale 
(cu produse alimentare),  

 Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) 
si la piata locala deservita de acest lant/ aceste lanturi. 

Sunt sprijinite cheltuielile prevazute in Planul de marketing/ Studiu, 
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele 
categorii: 

 Studii/ planuri 

 Costurile de functionare a cooperarii 

 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul 
proiectului, inclusiv costuri de promovare 

 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului 
Valoare grant: max.100.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomico
la 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 iulie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 7.6 Investitii asociate cu 

protejarea patrimoniului cultural 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare 
a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor 
monahale inclusiv a așezămintelor culturale; 

 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea 
turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în 
zonele rurale; 

 Dezvoltare locală sustenabilă; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 ONG‐urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare; 

 Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale, care dețin în  
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, 
de clasă (grupă) B. 
 

Activitati eligibile 
 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; 

 restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale 
ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, 
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 
așezămintelor monahale de clasă B; 

 modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale. 

 achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 
brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

 

Valoare grant:  
 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, negeneratoare de profit, dar nu va depăși 500.000 euro; 

 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, generatoare de profit, dar nu va depăși 200.000 euro; 

 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

80% - 100% 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO


 pag. 42 
Catalogul surselor de finanțare – 6/2016, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-20 
Submăsura 7.2 Investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 

 Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură 
de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea 
tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea 
nivelului de trai în zonele rurale; 

 Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la 
stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin 
reducerea decalajelor rural-urban; 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în 
vigoare; 

 ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională 
(grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school); 

 
Criterii de eligibilitate 

 Creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a 
sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente 
de bază pentru comunitatea rurală;  

 Crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și 
preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, 
cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor 
profesionale în domeniul agricol. 

 
 
Informatii suplimentare 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_
pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala 

 

Uniunea Europeana 
si Guvernul 
României 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_rurala
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 
Masura I.23 Porturi de pescuit, locuri de 

debarcare, centre de licitatii si adaposturi 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din domeniul 
pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scara mica si imbunatatirea sigurantei 
sau a conditiilor de lucru. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organisme de drept public; 

 Pescari sau organizatii de pescari sau asociatii de pescari; 

 Organizatii neguvernamentale in parteneriat cu organizatii de 
pescari sau cu asociatii de pescari; 

 Organizatii de producatori, asociatii de organizatii de producatori sau 
organizatii interprofesionale; 

 Alte tipuri de beneficiari privati care au activitati in domeniul 
pescuitului. 
 

Activitati eligibile 
 
Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial – 
porturi, puncte de debarcare, depozite; 

 Modernizarea centrelor de primă vânzare a peștelui; 

 Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea 
îmbunătățirii siguranței pescarilor. 

 Instalațiile de colectare a deșeurilor generate de activitățiile de 
realizare a proiectelor de investiții în porturi sau puncte de 
debarcare în scopul aducerii unei contribuţii la protecţia mediului. 
 

Valoare grant: 
  
Variabila intre 250.000 Euro si 2.500.000 Euro in functie de tipul proiectului  
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-
aprobat.html 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 

Masura II.2 Investitii productive in acvacultura 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul 
acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in 
special ale IMM-urilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Întreprinderile şi ONG-urile cu activitate economică din domeniul 
acvaculturii. 
 
Activitati eligibile 
 

 investiţii productive în acvacultură; 

 investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de 
cultură; 

 investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv  
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din 
domeniul acvaculturii; 

 investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea 
şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în 
scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de 
pradă; 

 investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de 
acvacultură; 

 investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate 
pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite 
să prevină depunerea mâlului; 

 investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din 
domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi 
complementare; 
 

Valoare grant: 
  
Maxim 2.000.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.madr.ro/docs/popam/2016/draft/DRAFT-Ghidul-
solicitantului-Masura-II.2.pdf 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

30% - 50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.madr.ro/docs/popam/2016/draft/DRAFT-Ghidul-solicitantului-Masura-II.2.pdf
http://www.madr.ro/docs/popam/2016/draft/DRAFT-Ghidul-solicitantului-Masura-II.2.pdf
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 
SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 
Masura III.2 Punerea in aplicare a strategiilor de 
dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea 
comunitatii – Selectarea grupurilor de Dezvoltare 
Locala pentru pescuit (FLAG-uri) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Consolidarea capacitatii actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiunile, 
inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele public-private (Grupuri de actiune locala in domeniul pescuitului – 
FLAG-uri) in scopul punerii in aplicare a strategiilor de    dezvoltare locala 
integrata a zonelor pescaresti; 
Solicitanti in baza acordului de parteneriat, cu conditia ca daca Cererea de 
finantare este selectata, pana la semnarea contractului de finantare, 
parteneriatele public private sa fie infiintate; 
FLAG-ul, conform OG 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie 
sa reprezinte o grupare echilibrata si reprezentativa pentru zona pescareasca 
selectata, format din parteneri publici, parteneri privati din sectorul pescaresc si 
organisme nonguvernamentale, inclusiv organizatii pescaresti; 
Membrii privati si ONG – urile trebuie sa reprezinte minim 51% din totalul 
membrilor, atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional 
 

Activitati eligibile 
Potentialii beneficiari vor elabora si propune o strategie de dezvoltare locala 
plasata sub responsabilitatea comunitatii bazata cel putin pe urmatoarele 
elemente si vor raspunde de punerea in aplicare a acesteia, astfel: 
(1) strategiile de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii: 
(a) maximizeaza participarea sectorului pescuitului si a sectorului acvaculturii la 
dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit si de acvacultura costiere si interioare; 
(b) garanteaza ca comunitatile locale exploateaza si beneficiaza la maximum de 
oportunitatile oferite de dezvoltarea maritima si costiera si a apelor interioare si, 
in special, ajuta porturile pescaresti aflate in declin sa isi maximizeze potentialul 
marin prin dezvoltarea unei infrastructuri diversificate, dupa caz. 
(2) Strategiile trebuie sa fie coerente cu oportunitatile si nevoile identificate in 
zona 
relevanta si cu Prioritatile Uniunii. Strategiile pot varia de la cele axate pe pescuit 
la strategiile mai ample, menite sa diversifice zonele de pescuit si acvacultura. 
Acoperirea costurilor de functionare ale FLAGurilor, nu poate depasi 25% din 
cheltuielile publice totale efectuate in strategiei de dezvoltare locala plasate sub 
responsabilitatea comunitatii 

 
Valoare grant:  
Alocarea financiara nerambursabila pentru punerea in aplicare a unei 
strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii 
este de 2.000.000 Euro. 
Proiectele depuse in cadrul strategiei, nu vor depasi valoarea totala 
nerambursabila de 200.000 Euro/proiect. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-
masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-
plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-
urilor.html 
 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

max.50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html


 pag. 46 
Catalogul surselor de finanțare – 6/2016, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 

Masura IV.1 Sprijin pregatitor 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
Acordarea de sprijin pentru activitati pregatitoare este menita sa coaguleze 
si sa consolideze initiativa la nivelul comunitatilor locale, tinand seama de 
faptul ca, in prezent, potentialii beneficiari continua sa detina informatii si 
competente scazute in ceea ce priveste elaborarea si implementarea unor 
astfel de initiative, iar resursele financiare si materiale disponibile sunt limitate. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriat public-privat cu personalitate juridica, in baza O.G. 26 din 2000 cu 
modificarile si completarile ulterioare, format din reprezentanti ai intereselor sociale 
sau economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de 
producatori din domeniul acvaculturii sau o asociatie de pescari cu cel putin 20 de 
pescari profesionisti sau cel putin 3 unitati de acvacultura sau procesare in zona de 
pescuit si de acvacultura. 
O persoana juridica, semnatara a unui Acord de parteneriat, desemnata sa 
reprezinte acel parteneriat pentru aspectele administrative si financiare. Acordul de 
parteneriat trebuie sa fie semnat de reprezentanti ai intereselor sociale sau 
economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de 
producatori din domeniul acvaculturii sau o asociatie de pescari comerciali cu cel 
putin 20 de pescari profesionisti sau cel putin 3 unitati de acvacultura sau procesare 

in zona de pescuit si de acvacultura. 
 
Activitati eligibile 

 dezvoltarea parteneriatelor locale si infiintarea FLAG-urilor; 

 animare, informarea, constientizarea comunitatilor locale si promovarea in 
teritoriu a oportunitatilor privind dezvoltarea locala; 

 instruirea liderilor locali; 

 promovarea initiativelor locale; 

 schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile care au implementat cu succes 
o strategie de dezvoltare locala in perioada de programare 2007-2013; 

 elaborarea studiilor si analizelor necesare pregatirii strategiei de dezvoltare 
locala plasate sub responsabilitatea comunitatii; 

 costuri aferente proiectarii strategiei, inclusiv costuri de consultanta si 
costuri aferente actiunilor legate de consultarea partilor interesate in scopul 
pregatirii strategiei; 

 elaborarea strategiei de dezvoltare locala; 

 costurile administrative (de functionare si de personal) ale unei organizatii 
care solicita sprijin pregatitor in cursul etapei de pregatire 

 
Valoare grant:  
N/A 
 
Informatii suplimentare 
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%
20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%
20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-
solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
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Programul LIFE 

Cerere de propuneri de proiecte 2016 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
- Sa contribuie la tranzitia catre o economie eficienta din punct de 
vedere al utilizarii resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon 
si rezistenta la schimbarile climatice, la protejarea si imbunatatirea 
calitatii mediului si la oprirea si inversarea tendintei de declin a 
biodiversitatii, inclusiv prin sprijinirea retelei “Natura 2000” si 
abordarea degradarii ecosistemelor; 
- Sa imbunatateasca dezvoltarea si aplicarea politicii si legislatiei 
Uniunii in domeniul mediului si al climei; 
- Sa sustina o guvernanta mai buna in domeniul mediului si al climei 
la toate nivelurile, inclusiv o mai buna implicare a societatii civile, a 
ONG-urilor si a actorilor locali; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Organisme publice si private inregistrate in UE;  

 Autoritati publice; 

 Organizatii private;  

 Organizatii non-profit; 
 
Criterii de eligibilitate 
 
1. Proiecte traditionale: cele mai bune practici, proiecte pilot, proiecte 
de informare si sensibilizare cu privire la prioritatile de date;  
2. Proiecte pregatitoare care se adreseaza nevoilor specifice 
identificate de catre Comisia Europeana in elaborarea si punerea in 
aplicare a politicilor europene asupra mediului si climei;  
3. Proiecte integrate: Punerea in aplicare a strategiilor privind clima 
si mediul impuse de legislatia UE la scara larga (regionala, 
multiregionala, nationala si transnationala);  
4. Proiecte de asistenta tehnica: sprijin financiar pentru dezvoltarea 
unor proiecte integrate. 
 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 
 
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-
propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-
pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630 
 
 
 

 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

Variabil 

Finanțare primită (%) 

Variabilă 

Termen limită 

Septembrie 2016 
 ( date variabile) 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630
http://www.mmediu.ro/articol/calendarul-apelurilor-pentru-propuneri-de-proiecte-2016-finantate-din-programul-european-pentru-mediu-si-politici-climatice-life/1630
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Programul Orizont 2020 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 
Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare 
derulat vreodata de Uniunea Europeana. Este disponibila o finantare de 80 de 
miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020),  pe langa investitiile private pe 
care aceasta finantare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovatii capitale, 
descoperiri si premiere mondiale, aducand ideile marete din laboratoare pe 
piata. 
Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovarii, 
initiativa emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea competitivitatii 
globale in Europa. 
Vazut ca mijloc de stimulare a cresterii economice si de crearea de locuri de 
munca Orizont 2020 beneficiaza de sustinerea politica a liderilor europeni si a 
membrilor Parlamentului European, care au convenit ca investitia in cercetare 
reprezinta o investitie in viitorul nostru, plasand-o in centrul Strategiei Europa 
2020 pentru crestere economica inteligenta, sustenabila si favorabila 
incluziunii. 
Imbinand cercetarea si inovarea Orizont 2020 contribuie la realizarea acestor 
obiective, punand accentul pe excelenta stiintifica, pe pozitia de lider in sectorul 
industrial si pe provocari societale, cu scopul de a  asigura capacitatea Europei 
de a produce stiinta de clasa mondiala, de a elimina barierele din calea inovarii 
si de a facilita colaborarea sectoarelor public si privat pentru furnizarea de 
solutii inovative . 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
La Orizont 2020 pot participa entitățile juridice stabilite în orice țară și 
organizațiile internaționale. 
 
Criterii de eligibilitate 
 

Acțiuni de cercetare și inovare 
Acțiuni de inovare 
Acțiuni de coordonare și sprijin 
Granturi pentru cercetarea de frontieră – Consiliul European pentru 
Cercetare 
Sprijin pentru formare și dezvoltarea carierei – Acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie 
Instrumentul pentru IMM-uri 
Calea rapidă spre inovare 
 
Informatii suplimentare 
 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020
_RO_KI0213413RON.pdf 

 
 
 

 

Uniunea Europeana  

Buget apel 

Variabila 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf
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Programul national multianual pentru dezvoltarea 
culturii antreprenoriale in randul femeilor manager 
din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii 

 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private 
infiintate de catre femei prin facilitarea accesului acestora la finantare, cresterea 
potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului femeilor 
antreprenor la sursele de finantare, in contextul problemelor legate de 
mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al 
prejudecatilor existente la nivel local. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
Microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara 
activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale care au cel 
mult 3 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei 
de inscriere on-line in Program si cel putin unul dintre asociati este femeie si 
detine cel putin 50% din partile sociale ale societatii in cazul microintreprinderilor 
aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/intreprinderii 
individuale (II) care desfasoara activitati economice, este femeie. 
 

Activitati eligibile 
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile 
eligibile: 
a) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-
inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare; 
b) investitii in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de 
produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru 
comertul on-line, software; 
c) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatura 
birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale; 
d) achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul; 
e) autoutilitare din categoria N1, N2, N3; 
f) realizarea unei pagini web; 
g) achizitia de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului in care se 
desfasoara activitatea; 
h) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in 
cadrul prezentului program (maxim 4% din valoarea eligibila la decont a 
proiectului, mai putin consultanta). 
i) cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale (nu mai mult de 5% din 
valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate la decont); 
j) comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat  
F.N.G.C.I.M.M. in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de 
beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri  

 
Valoare grant: max.50.000 lei/beneficiar 

Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul 
www.aippimm.ro  cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de 
inregistrare. 

 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-
2016/programul-na-ional-multianual-pentru-dezvoltarea-
antreprenoriatului-n-r-ndul-femeilor-din-sectorul-imm 

 

Guvernul României 

Buget apel 

500.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Termen limită 

16.07.2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-na-ional-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-n-r-ndul-femeilor-din-sectorul-imm
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-na-ional-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-n-r-ndul-femeilor-din-sectorul-imm
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-na-ional-multianual-pentru-dezvoltarea-antreprenoriatului-n-r-ndul-femeilor-din-sectorul-imm
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Programul national multianual pentru 
infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor 
mici si mijlocii din  mediul rural 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor 
economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului 
de locuri de muncă şi al IMM în mediul rural, facilitarea accesului 
IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în 
contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi 
cel rural.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile 
cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care 
desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile 
individuale care au sediul social si punctul/punctele de lucru in mediul 
rural, îşi desfăşoară activitatea de cel puţin 3 ani fiscali consecutivi iar 
codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul 
Programului ( anexa nr.13) şi autorizat de minim 3 ani anteriori înscrierii 
 
Activitati eligibile 
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele 
categorii eligibile: 
a) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-
ul aferent; 
b) Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, 
cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat 
electronice fiscale; 
c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3; 
d) Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de 
produse si servicii, software pentru comertul on-line, software-uri; 
e) Echipamente IT tehnica de calcul; 
f) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari 
servicii si comert; 
g) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura 
birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale; 
h) Realizarea unui site, in limita maxima a 10.000 lei; 
i) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei 
economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de 
energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare; 
j) Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de 
comert, productie sau servicii; 
k) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale; etc. Cheltuielile privind 
TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, 
instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile. 
 

Valoare grant: max.125.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-
2016/ 

 

Guvernul României 

Buget apel 

25.900.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2016/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2016/
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Programul national multianul de 
microindustrializare 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl 
constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare 
stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a 
competitivităţii IMM din aceste sectoare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc 
cumulativ criteriile de eligibilitate mentionate in procedura de  
de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută 
în cadrul  Programului naţional multianual de microindustrializare 
(anumite coduri CAEN) 
 
Activitati eligibile 

 Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-
inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor 
pentru care a solicitat finanţare, 

 Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru 
cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru 
etichetare, aparate de marcat electronice fiscale 

 Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de 
teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 

 Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de 
inventie, mărci de produse si servicii 

 Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie 

 Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 
3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor 
umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 

 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul 
obţinerii unei economii de energie 

 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale 

 Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii 
finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea 
proiectului 
 

Valoare grant: max.250.000 lei/beneficiar 
Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul 
www.aippimm.ro  cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de 
inregistrare. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-
2016/ 

 

Guvernul României 

Buget apel 

60.890.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max. 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2016/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2016/
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Programul de dezvoltare si modernizare a 
activitatilor de comercializare a produselor 
si serviciilor de piata 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Sprijinirea operatorilor economici, societăţi  şi societăţi cooperative, prin 
facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor 
economice şi tehnice ale operatorilor economici, prin creşterea nivelului 
de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea 
protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform 
prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare), 
respectiv societăţi si societăţi cooperative care au ca obiect de activitate 
comercializarea produselor si serviciilor de piata si au cel putin 2 ani 
calendaristici de la infiintare. 
 
Activitati eligibile 

 achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; 

 achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru 
etichetare; 

 achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 

 achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si 
instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii 
de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor 
pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc 
mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, 
instrumentelor si automatelor muzicale; 

 achizitionarea de electro si motostivuitoare; 

 achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 
3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor 
umane si materiale; 

 achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari 
servicii; 

 achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu 
excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 
211/2003; 

 realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si 
a produselor sau serviciilor promovate; 

 achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul 
obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care 
utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru 
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare; etc. 

Valoare grant: max.135.000 lei 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-
2016/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

21.049.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max.90% 

Termen limită 

21.07.2016 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2016/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2016/
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Programul pentru stimularea infiintarii si 
dezvoltarii microintreprinderilor de catre 
intreprinzatorii debutanti in afaceri 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
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. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Persoanele fizice care infiinteaza pentru prima data o societate 
comerciala cu raspundere limitata si care anterior datei inmatricularii 
societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detine calitatea 
de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul 
Economic European. Pentru incadrarea in program, microintreprinderea 
infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa fie societate comerciala 
cu raspundere limitata-debutant (SRL-D) 
 
Activitati eligibile 
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de: 

 INVESTITIILE IN ACTIVE CORPORALE referitoare la: terenuri 
pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul 
proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea 
constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat 
finantarea si achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii 
pentru care s-a solicitat finantare, achizitionarea de mobilier 
pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care 
s-a solicitat finantarea, echipamente tehnologice, masini, utilaje si 
instalatii de lucru, achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, 
N2, N3, achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare 
aferente spatiului de productie/servicii/comert; 

 INVESTITIILE IN ACTIVE NECORPORALE 

 ALTE COSTURI DE OPERARE: Costuri curente, costuri de 
training si formare personal, servicii externe, costuri legate de 
procesul de vanzare, costuri administrative, alte costuri conexe 
legate de codul CAEN accesat in cadrul Programului,  Comisionul 
de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului 
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si 
Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate 
pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii 
planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru 
solicitantii care asigura contributia proprie din credit. 
 

Valoare grant: max.45.245 lei/beneficiar 
Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul 
www.aippimm.ro  cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de 
inregistrare. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-
2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/ 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 
 

Finanțare primită (%) 

max 50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/
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Programul pentru organizarea Targului 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii 2016 – TIMM 
2016 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Dezvoltarea contactelor de afaceri si stabilirea unor legaturi parteneriale 
intre IMM, banci, fonduri de garantare si IMM din Uniunea Europeana; 
Dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial prin organizarea de 
ateliere de lucru in cadrul evenimentului cu experti de la Comisia 
Europeana; 
Dezvoltarea abilitatilor inovative si consolidarea unuimediu economic 
competitiv; 
Cresterea numarului de noi locuri de munca si a beneficiilor aduse 
economiei nationale; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Operatorii economici 
 
Activitati eligibile 
Programul consta in organizarea la Bucuresti a celei de-a VIII-a editii 
nationale a Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2016, pe o 
perioada de minim 5 zile. 
Actiunile legate de organizarea si desfasurarea Programului se 
realizeaza de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de 
Afaceri, prin Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si 
Cooperatie Ploiesti, direct si/sau pe baza de contracte/acorduri de 
parteneriat incheiate cu persoane fizice si juridice de drept public sau 
privat, in conditiile legii. 
Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt: 

 organizarea unei expozitii structurata pe sectiuni concomitente; 

 organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si 
prezentari in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de 
succes si a competentelor antreprenoriale, imbunatatirii 
performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularii 
intreprinderilor inovative, promovarii produselor si serviciilor 
romanesti, precum si stimularii si sustinerii internationalizarii IMM; 

 diseminarea de materiale informative referitoare la initierea si 
dezvoltarea afacerilor. 
 

Valoare grant: Se asigura participarea gratuita la targ pentru aplicantii 
selectati in urma inscrierii in program. 
Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari si pentru 
produsele acestora (dupa caz). 
Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va 
depasi pentru targ 2500 lei pentru beneficiarii din Romania si 
5000 lei pentru beneficiarii din Uniunea Europeana. 
Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul 
institutiei cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de 
inregistrare. 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-
2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/ 
 

Guvernul României 

Buget apel 

3.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max 100% 

Termen limită 

apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/
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Programul pentru dezvoltarea abilitatilor 
antreprenoriale in randul tinerilor si 
facilitarea accesului la finantare - START 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
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. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) 
care au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data 
completarii online a planului de afaceri si obiectul de activitate pe care 
acceseaza este eligibil in cadrul programului. 
 
Activitati eligibile 
 
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din 
categoriile eligibile: 

a) achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si 
instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii 
de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor 
pentru care se solicita finantare, cu exceptia jocurilor de noroc 
mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, 
instrumentelor si automatelor muzicale; 

b) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, 
marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, 
licente),  software pentru comertul on-line, software-uri necesare 
desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare; 

c) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 
Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si 
materiale, conform HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare 
a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul; 
e) autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de 

teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare, exceptând  vehiculele de 
transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost; etc. 
 

Valoare grant: max 120.000 lei 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-
2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/ 

 

Guvernul României 

Buget apel 

17.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/
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Orizont 2020 
Eficienta energetica 2016-2017 (H2020-EE-2016-

2017) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Frunizarea de energie sigura, curata si eficienta 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Orice entitate constituita legal 
 
Activitati eligibile  
 
Cererea are urmatoarele tematici pe care se poate aplica: 

 Implicarea ṣi activarea autoritatilor publice 

 Depaṣirea barierelor de piata ṣi promovarea renovarii profunde a 
cladirilor 

 Reducerea costurilor cladirilor cu consum energetic aproape de 
zero 

 Competente in constructii 

 Implementarea efectiva a legislatiei europene privind eficienta 
produselor 

 Asistenta pentru dezvoltare de proiecte 

 Dezvoltarea ṣi lansarea de servicii energetice eficiente ṣi 
inovatoare 

 
Valoare grant:  
 
variabila, contributia beneficiarului fiind de 0 % pentru acṭiunile de 
cercetare ṣi inovare si 30% pentru acṭiunile de 
Inovare. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/calls/h2020-ftipilot-
2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-
2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&
callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc 

 

Comisia Europeană 

Buget 2016-2017 

71 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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Orizont 2020 
Leadership Industrial 
Fast Track to Innovation Pilot 
H2020-FTIPilot-2015-1 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Programul sprijina proiectele inovatoare ale intreprinderilor, de la stadiul 
demonstrativ pana la stadiul de comercializare, incluzand etape precum: 
testarea pilot, validarea in piata, validarea modelului de business, 
stabilirea de standarde. Vizeaza tehnologii noi, relativ mature, concepte, 
procese si modele de afaceri care au nevoie de sprijin in dezvoltare 
pentru a ajunge pe piata si a atinge potentialul de implementare la scara 
larga. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Consortiile (formate din minim 3 si maxim 5 parteneri europeni) trebuie 
sa implice participanti din industrie. Universitatile, organizatiile de 
cercetare si de tehnologie, precum si alti actori de inovare, pot participa. 
Partile care pot juca un rol important in procesul de comercializare sunt 
incurajate sa participe (clustere, utilizatori finali, asociatii industriale, 
incubatoare, investitori sau actori din sectorul public). IMM-urile care 
aplica pentru prima data sunt in special invitate sa participe. 
 
Activitati eligibile – Actiuni de inovare 
 

• Dezvoltarea rapidă, comercializarea și/sau implementarea la 
scara largă de soluții durabile inovatoare (produse, procese, 
servicii, modele de afaceri etc.) în domeniul tehnologiilor generice 
și industriale și/sau pentru abordarea provocărilor societale. 
Termenul de incepere a comercializarii sa nu fie mai mare de 3 
ani de la inceperea proiectului. 

• Îmbunătățirea competitivitatii și dezvoltarea afacerilor partenerilor 
din consortiu, măsurate în funcție de cifra de afaceri și crearea de 
locuri de muncă.. 

• Mobilizarea investițiilor private în cercetare și / sau inovare si 
abordarea lanturilor valorice transnaționale și / sau a piețelor de 
la nivelul UE 
 

Valoare grant: max 3 milioane Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/calls/h2020-ftipilot-
2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-
2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&
callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc 
 

Comisia Europeană 

Buget apel 2016  
20162016 93.145.000 euro 

Finanțare primită (%) 

între 70%-100% 

Termen limită 

15 martie 2016 

01 iunie 2016 

25 octombrie 2016 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 Submasura 16.4 si 16.4A  

Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala 
intre actorii din lantul de aprovizionare din sectoarele 

agricol si pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Obiectivul acestor sub-masuri este acela de a promova cooperarea intre 
actorii locali, in scopul comercializarii produselor agroalimentare prin 
intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. 
Sub-masura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, 
comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme 
de cazare in mediul rural, ci si realizarea de parteneriate cu organizatii 
neguvernamentale si autoritati publice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE 
si in a carui componenta sa fie cel putin un partener din categoriile de mai 
jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care 
isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de 
submasura. 
• Fermieri; 
• Microintreprinderi si intreprinderi mici; 
• Organizatii neguvernamentale; 
• Consilii locale; 
• Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica. 
 
Parteneriatul poate fi constituit si din persoane fizice, cu conditia ca liderul 
de proiect sa fie cel putin PFA, Întreprindere Individuala, Întreprindere 
Familiala. 
 
Activitati eligibile 
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/ 
sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica 
cel putin doua entitati care coopereaza pentru: 

 Crearea/ dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/ piete locale 
(cu produse alimentare),  

 Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant 
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) 
si la piata locala deservita de acest lant/ aceste lanturi. 

Sunt sprijinite cheltuielile prevazute in Planul de marketing/ Studiu, 
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele 
categorii: 

 Studii/ planuri 

 Costurile de functionare a cooperarii 

 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul 
proiectului, inclusiv costuri de promovare 

 Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului 
Valoare grant: max.100.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomico
la 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 iulie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 6.4 Investitii in crearea si 

dezvoltarea de activitati neagricole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, 
precum si crearea de locuri de munca 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi 
nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural; O micro-întreprindere 
este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în 
anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat 
activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult 
de 3 ani fiscali consecutivi. 

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu 
statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază 
agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona 
rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în 
micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor 
fizice neautorizate.  
 

Activitati eligibile 

 Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-
agricole (fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole 
de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea 
produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a 
produselor lemnoase;  fabricare de constructii metalice, masini, 
utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice; 

 Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat 
si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, 
prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc); 

 Investitii legate de furnizarea de servicii: medicale, sociale, 
sanitar-veterinare; servicii de reparatii masini, unelte, obiecte 
casnice; servicii de consultanta, contabilitate, audit; activitati de 
servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii 
tehnice, administrative, etc. 

 Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip 
agro-turistice, proiecte de activitati de agrement;  

 Investitii pentru productia de combustibil din biomasa in 
vederea comercializarii. 

 

Valoare grant: max. 90% din costul total al proiectului, dar nu mai 
mult de  

200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali, cu conditia respectarii 
prevederilor Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de 
minimis 

 

Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_p
ndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 9.1 Infiintarea grupurilor de 

producatori in sectorul pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Incurajarea infiintarii si functionarii administrative a grupurilor de producatori, 
recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare. 

 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Grupurile de producatori din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de catre 
MADR inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014, conform 
legislatiei nationale in vigoare. 
Grupurile de producatori trebuie sa se incadreze in definitia IMM si sa fie 
recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse sau pentru unul sau mai 
multe produse din grupele de produse agricole. 
 

Activitati eligibile 
 
Sunt sprijinite cheltuielile rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de 
producatori din sectorul agricol, prevazute in Planul de afaceri, necesare pentru 
atingerea obiectivelor propuse. 
Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile 
planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile 
enumerate mai jos: 

 adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai 
acestor grupuri la cerintele pietei; 

 introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru 
vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en 
gros; 

 stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, 
acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;  

 alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, 
cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de 
comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de 
inovare. 

Solicitantul trebuie sa stabileasca in planul de afaceri minimum un obiectiv aferent 
activitatilor mentionate anterior. 
 

Valoare grant:  
100% și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției  
comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an. 
Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în 
tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care 
grupul de producători a fost recunoscut. 
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual 
prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti un sprijin calculat pe baza 
valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii 
trei ani înainte de aderarea la grup. 
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată 
prin intermediul grupului, in diferite procente. 

Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9
_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 9.1a Infiintarea grupurilor de 

producatori in sectorul pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Incurajarea infiintarii si functionarii administrative a grupurilor de 
producatori, 
recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Grupurile de producatori din sectorul pomicol constituite conform Ordonantei 
Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop 
principal comercializarea in comun a produselor agricole, deservesc interesele 
membrilor prin investitiile prevazute in proiect, se incadreaza in definitia IMM-
urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu 
modificarile si completarile ulterioare), si care au fost recunoscute oficial de catre 
autoritatea competenta dupa 1 ianuarie 2014 si inainte de solicitarea sprijinului. 

 
Activitati eligibile 
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de 
producatori din sectorul pomicol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru 
atingerea obiectivelor propuse si care trebuie sa detalieze activitatile planificate 
ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos: 

 adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai 
acestor grupuri la cerintele pietei; 

 introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatire 
pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en 
gros; 

 stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei 
acordand atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;  

 alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori 
cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de 
comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare. 
Solicitantul trebuie sa stabileasca in planul de afaceri minimum un obiectiv 
aferent activitatilor mentionate anterior. 

 

Valoare grant:  
100% și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției 
comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an. 
Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în 
tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care 
grupul de producători a fost recunoscut. 
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual 
prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti un sprijin calculat pe baza 
valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii 
trei ani înainte de aderarea la grup. 
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată 
prin intermediul grupului, in diferite procente. 

Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultur
a?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.1 Investitii in exploatatii 

agricole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole 
prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării 
producției agricole și a calități produselor obținute; 

 Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și 
transformarea acestora în exploatații comerciale; 

 Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor 
de investiții; 

 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin 
procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea 
directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor 
alimentare integrate. 

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Fermierii - persoane fizice sau juridice sau un grup de  
persoane  fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel 
de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror 
exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o 
activitate agricola 

 Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o  
dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei 
standard); 
 
Activitati eligibile 
Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile 
prevazute prin submasura: 

 Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea  
construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive; 

 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și  
comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț 
alimentar integrat; 

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi  
echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de  
transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate 
în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar 
integrat; 

 Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru  
struguri de masă și alte culturi perene; 

 Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele  
comunitare în cazul tinerilor fermieri; 

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și  
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 
 
Valoare grant: variabila 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_1_exploatatii_agricole 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.1a Investitii in exploatatii 

pomicole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Cresterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si 
echipamente, infiintarea, modernizarea si/ sau extinderea unitatilor de 
procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor 
existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Fermierii - persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane  
fizice  sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup 
şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii 
se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă. 

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o  
dimensiune  economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei 
standard). 

 
Activitati eligibile 

 investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv  
in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului 
de masini si utilaje agricole; 

 investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole,  
inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor; 

 infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul  
fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la 
poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate 
exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a 
proiectului; 

  investitii in producerea si utilizarea energiei din surse  
regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu 
ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrulfermei, ca si 
componenta secundara inc adrul unui proiect de investitii, iar energia 
obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu; 

 investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica  
si/sau termica, prin utilizarea biomasei, ca si componenta secundara in 
cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv 
consumului propriu; 

 infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei,  
inclusiv  utilitati si racordari; 

 investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul  
tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care 
sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul 
instalarii; 

 investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software 
si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci 
 
Valoare grant: variabila 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 Submasura 4.3 

Componenta – infrastructura de irigatii 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea 
restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii 
participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole. 
Eficientizarea utilizarii apei in agricultura. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Organizatii/ Federatii constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri 
agricole 
 
Activitati eligibile 
 
Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente 
statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare 
a apei, inclusiv constructia/ modernizarea bazinelor de colectare si 
stocare a apei de irigat. 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente 
statiilor de punere sub presiune (SPP) 
 
Maxim 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii 
aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP) 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruct
ura_de_irigatii 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 Submasura 4.3 

Componenta – infrastructura de acces silvica 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea investitiilor de modernizare si infiintare de drumuri pentru 
Accesibilizarea padurilor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de 
padure si/sau asociatiile acestora, constituite conform legislatiei in 
vigoare 
Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora, 
proprietari de padure, constituite conform legislatiei in vigoare 
Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului, constituit 
conform legislatiei in vigoare 
 
Activitati eligibile 
 
Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere 
 
Valoare grant:  
 
Maxim 1.500.000 Euro/proiect 

 
Informatii suplimentare 
 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruct
ura_de_acces_silvica 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acces_silvica
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 7.6 Investitii asociate cu 

protejarea patrimoniului cultural 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare 
a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor 
monahale inclusiv a așezămintelor culturale; 

 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea 
turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în 
zonele rurale; 

 Dezvoltare locală sustenabilă; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 ONG‐urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Unitățile de cult conform legislației naționale în vigoare; 

 Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale, care dețin în  
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, 
de clasă (grupă) B. 
 

Activitati eligibile 
 

 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; 

 restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale 
ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, 
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 
așezămintelor monahale de clasă B; 

 modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale. 

 achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 
brevete, licente, drepturi de autor, marci. 

 

Valoare grant:  
 

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, negeneratoare de profit, dar nu va depăși 500.000 euro; 

 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 
publică, generatoare de profit, dar nu va depăși 200.000 euro; 

 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

80% - 100% 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in 

procesarea/marketingul produselor agricole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și 
comercializare; 

 Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi 
produse; 

 Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea 
consumului de energie și a emisiilor GES; 

 Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei 
din surse regenerabile; 

 Creşterea numărului de locuri de muncă. 
 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare; 

 Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți 
cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de 
producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care 
deservesc interesele membrilor; 
 

Activitati eligibile 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de 
procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. 
etichetare, ambalare); 

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de 
colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități 
de ambalare; 

 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile 
standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și 
comercializarea produselor agro-alimentare; 

 Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, 
eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de 
căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul 
propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca 
și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii; 

 
Valoare grant:  

 Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM 

 Maxim 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi 

 Maxim 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la 
un lant alimentar integrat, forme asociative cooperative si grupuri de 
producatori 
 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_2_procesare_produse_agricole 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.2a Investitii in procesarea/ 

marketingul produselor din sectorul pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
 
Acordarea de sprijin pentru investitiile corporale si necorporale in cadrul 
intreprinderilor de prelucrare si comercializare a fructelor si a produselor 
din fructe. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Intreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform 
legislației naționale în vigoare; 

 Grupurile de producători și cooperativele (societăți cooperative 
agricole și de aprovizionare  și cooperative agricole), cu condiția ca 
investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri. 
 

Activitati eligibile 

 Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, 
conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul 
pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru 
producerea bauturilor alcoolice 

 Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, 
echipamente si mijloace de transport specializate in scopul 
colectarii materiei prime. 

 Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport 
specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul 
lanturilor scurte 

 Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu* si/sau eficienta 
energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de 
eliminare a deseurilor in unitatea proprie. 

 Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si 
conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana 
pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare. 

 Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru 
etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, 
automate). 

 Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale 
 
Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea 

fermelor mici 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
 
Îmbunătățirea managementului exploatației agricole; 
Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni; 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o 
exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia 
persoanelor fizice neautorizate. 
 
Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 
11.999 SO (valoarea producției standard) 
 
Activitati eligibile 
 
Planul de Afaceri trebuie să includă detalii privind obiectivele care se 
realizează demonstrând că sprijinul acordat va fi investit pentru 
realizarea 
conformităţii cu standardele europene, modernizarea şi dezvoltarea 
exploataţiei. 
 
Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, 
achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel 
pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi 
activităţile relevante pentru 
implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 
 
Valoare grant:  
 
Maximum 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă. 
 
Se acordă în două tranșe pe o perioadă de 5 ani astfel: 

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea 
deciziei de finanțare; 
 

Informatii suplimentare 
 
http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_docum
ente_supuse_dezbaterii_publice 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de 

activitati neagricole in zone rurale 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici 
dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii 
întreprinzători din mediul rural; 
Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 
microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea 
serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural; 
Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale; 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole  care îşi diversifică 
activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima 
dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);  

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, 
care îşi propun activităţi non-agricole pe care nu le-au mai efectuat 
până la data aplicării pentru sprijin; 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul 
depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 
ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups). 
 

Activitati eligibile 
Sprijinul se acordă pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea 
obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în 
Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii si 
activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri 
aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 
Tipurile de operatiuni si cheltuieli eligibile vor fi in conformitate cu Lista 
codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sub-masurii 6.2, Anexa  
7 la Ghidul solicitantului. 
 
Valoare grant:  

 acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: 
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare; 
– 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea 
deciziei de finanțare. 

 în valoare de: 
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, 
sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de 
agrement și alimentație publică; 
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități; 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 6.1 Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată 
o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind 
încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la 
lanţurile alimentare integrate; 

 Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii 
sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi 
conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi 
bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă; 

 Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de 
cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai 
exploatației agricole. 

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Tineri fermieri care se instalează ca unic șef al exploatației agricole 

 Persoane juridice cu mai multi actionari unde un tanar fermier se 
instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce 
privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri 
financiare în cadrul exploatației respective 

 
Activitati eligibile 
Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu 
drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, 
pentru prima data. 
Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de 
proprietate si/sau arenda si/ sau concesionare. 
Exploatatia agricola cu dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO 
produce in principal produse agricole vegetale si/sau animale (materie 
prima) pentru consum uman si hrana animalelor. 
Sprijinul se acorda in vederea facilitarii stabilirii tanarului fermier in baza 
Planului de Afaceri. 
Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, 
achizitia de teren sau material biologic, precum si activitatile relevante 
pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, 
indiferent de natura acestora. 
Valoare grant:  

 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO 

 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO, 
 acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel: 
 -  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare 
 -  25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei 
de finanțare; 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sm_6_1_instalare_tineri_fermieri 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

31 octombrie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri


 pag. 73 
Catalogul surselor de finanțare – 6/2016, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  
  

Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Investiții pentru departamentele de CD ale  
întreprinderilor (A 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD) 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Incurajarea cresterii capacitatii de cercetare, dezvoltare si inovare 
prin dezvoltarea departamentelor CD ale intreprinderilor in scopul 
cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a acestora 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderile mari, mijlocii sau mici cu activitate in domeniul CD 
 
Activitati eligibile 
Proiectele se concentreaza pe urmatoarele domenii tematice 
prioritare de specializare inteligenta:  bioeconomia, tehnologia 
informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate, energie, mediu si 
schimbari climatice, eco-nano-tehnologii si materiale avansate. 
Sanatatea este domeniu prioritar de interes national. 
 
Sunt sprijinite investitiile initiale pentru: 

 Constructia de noi departamente de CD (laboratoare/centre 
de CD etc,) insotita obligatoriu de dotarea acestora cu 
echipamente si instrumente de cercetare 

 Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de 
destinatie a departamentelor de CD existente, insotita 
obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si 
instrumente de cercetare 

 Achizitia de echipamente si instrumente de cercetare 
 
 
Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei 
Valoarea totala a proiectului (cheltuieli eligibile si cheltuieli 
neeligibile) nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane de euro. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-
asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-
de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-
pentru-actiunea-a-1-1-3  
 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

186.741.000 lei  
( 41,498 mil euro) 

Finanțare primită (%) 

variabila intre 50-70% 

Termen limită 

1 august 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-pentru-actiunea-a-1-1-3
http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-pentru-actiunea-a-1-1-3
http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-pentru-actiunea-a-1-1-3
http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-pentru-actiunea-a-1-1-3
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 
afacerilor 
Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale  
programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi 
alte programe CDI internationale  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare dezvoltare - orice 
entitate care desfaşoara o activitate economica, indiferent de forma 
juridica şi de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, mare). 
 
Activitati eligibile 
Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor domenii tematice 
prioritare: 

 Specializare inteligenta 

 Bioeconomia 

 Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor, spatiu si securitate 

 Energie, mediu si schimbari climatice 

 Eco-nano-tehnologii si materiale avansate 

 Sanatate, domeniu prioritar de interes national. 
 

Tipuri de proiecte: 

 Proiecte de cercetare-inovare atat pentru organizatii de 
cercetare cat si pentru intreprinderi 

 Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si 
mijlocii 

 Proiecte suport pentru organizatii de cercetare 

 Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de 
cercetare 

 
Valoare grant: difera in functie de proiect  
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-
asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-
de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-
pentru-actiunea-a-1-1-3  

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

154 milioane lei 

Finanțare primită (%) 

variabila  

Termen limită 

Depunere continuă, 
mai puțin pentru 

CENTRE-SUPORT, 
pentru care termenul 
limită este de 2 luni 

de la lansare 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-pentru-actiunea-a-1-1-3
http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-pentru-actiunea-a-1-1-3
http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-pentru-actiunea-a-1-1-3
http://www.research.ro/ro/articol/4010/pentru-proiect-pentru-asigurarea-accesului-cercetatorilor-la-publicatii-stiintifice-si-baze-de-date-europene-si-internationale-actiunea-a1-1-2-respectiv-pentru-actiunea-a-1-1-3
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 
afacerilor 
Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off (A 1.2.1)  

 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Realizarea de produse, tehnologii/procese si/ sau servicii noi sau 
semnificativ imbunatatite. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Start-up-uri inovatoare: intreprindere unica, inregistreaza o vechime de 
maximum 3 ani in anul depunerii proiectului 
 
Spin-off-uri inovatoare: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe 
baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public 
(institutie de CD sau de invatamant superior). 
 
Solicitantul detine: 

 Un brevet 

 Cerere de brevet 

 Teza de doctorat – a directorului de proiect, angajat al start-up-
ului 

 Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii 
 
Activitati eligibile 

 activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau 
dezvoltare experimentala) 

 achizitia de servicii pentru cercetare dezvoltare (cercetare 
industriala si/sau dezvoltare experimentala) 

 achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: 
asistenta tehnologica; transfer tehnologic; 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 introducerea in productie si realizare produs/ 
proces/ tehnologie/ serviciu 

 activitati de procurare de materii prime si materiale necesare 
realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si 
activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ 
tehnologie/ serviciu) 

 activitati de informare si publicitate privind proiectul.  

 activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor 
Valoare grant: max.840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 
200.000 Euro 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20int
reprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-
sectiunea-C.pdf 
 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

depunere continua 
(suspendat temporar) 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 
afacerilor 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte (A 1.2.3) 
 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Incurajarea interactiunii institutiilor de invatamant superior si institutiilor 
de CD cu mediul de afaceri, prin finantarea accesului intreprinderilor la 
expertiza extinsa si la facilitatile organizatiilor de cercetare, in scopul 
comercializarii rezultatelor de cercetare catre intreprinderile care isi 
dezvolta afaceri cerute de piata. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Unitățile și instituţiile CD de drept public care fac parte din sistemul 
național de CD conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările 
ulterioare:  

 institute naţionale de cercetare-dezvoltare,  

 instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de 
cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, 
constituite conform Cartei universitare,  

 institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din 
subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură,  

 alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare 
organizate ca instituţii publice ori de drept public,  

 centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza 
unor acorduri internaţionale,  

 institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul 
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome,  

 alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de 
activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal 
constituite (de exemplu spitalele clinice de stat).  

Activitati eligibile 
Tip A. Activitati pentru stimularea transferului de cunostinte 
Tip B. Activitati privind accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile, 
echipamentele organizatiilor de cercetare pentru realizarea de analize, 
testari, experimente, caracterizari, etichetarea calitatii si certificare pentru 
dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau imbunatatite 
Tip C. Activitati de transfer de abilitati/competente de cercetare-
dezvoltare si de sprijinire a inovarii 
Tip D. Activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala 
realizate in colaborare efectiva cu o intreprindere 
Tip E. Activitati de management de proiect (inclusiv activitati de informare 
si publicitate privind proiectul). 
Pentru executarea activitatilor de tip B si C, organizatia de cercetare 
poate incheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o intreprindere. 
Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 13.500.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014#implementare-program 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014#implementare-program
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
ROMÂNIA CREATIVĂ 
AP 3/ PI 8.iii/OS 3.7 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Dezvoltarea antreprenoriatului si infiintarii de noi intreprinderi 
nonagricole in zona urbana in domenii creative: film, muzica 
artele scenei, publicitate, design si moda, IT software si tehnologie, 
arhitectura si arta. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere non 
agricola in zona urbana intr-una din regiunile mai putin dezvoltate 
(Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si 
Sud Muntenia) 
 
Activitati eligibile 
 
Sunt grupate intr-un pachet integrat de business care presupune 
parcurgerea a 3 etape cadru de implementare: 

1. Etapa I: Educatie antreprenoriala si program de mentorat 
2. Etapa II: Dezvoltarea planului de afaceri 
3. Etapa III: Infiintare firma/ afacere/ exploatarea ideii de 
business 

 
In dezvoltarea cererii de finantare se va viza cel putin o tema 
secundara dintre cele aferente axei prioritare: 

 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 
scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul 
de vedere al utilizarii resurselor. 

 Inovare sociala Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii 
si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor 

 Nediscriminare 
 
Valoare grant:  
Max.25.000 euro/ plan de afaceri va fi acordat numai persoanelor ale 
caror planuri de afaceri sunt aprobate. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdf 

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

5 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

max.98 %  

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdf
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile 
mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal) – sectorul 

distributie  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

22.302.878,80 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv  
 
Extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, 
prin lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare 
a capacitatilor de productie suplimentare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Operatorii de distributie/transport a energiei electrice care preiau energie 
produsa din resurse regenerabile de energie 
 
Activitati eligibile 
 

 Modernizarea retelelor de distributie energie electrica cu o 
tensiune nominala de pâna la 110 kV 

 Extinderea retelelor de distributie energie electrica cu o tensiune 
nominala de pâna la 110 kV 

 Alte activitati / echipamente decât cele de mai sus pot fi 
considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca 
sunt absolut necesare in vederea implementarii sistemelor de 
monitorizare a consumului de energie in industrie, in conformitate 
cu OS 6.1-sectorul distributie 
 

Valoare grant:  
 
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pentru un proiect 
este de 3.000.000 Euro.  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu poate depasi 
50.000.000 Euro echivalent in lei 
 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-
beneficiari 
 
 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile 
mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal) – sectorul 

productie  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

83.858.824 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv  
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie 
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate, 
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru 
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse 
regenerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati administrativ teritoriale 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 

 Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie 
in scopul comercializarii 

 
Activitati eligibile 

 Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 
echipamentelor/instalaţiilor proiectului; 

 Execuția clădirilor şi/sau construcţiilor necesare amplasării şi 
montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente 
proiectului 

 Achiziţia și montajul de utilaje, instalaţii, echipamente noi, inclusiv 
a echipamentelor de monitorizare continuă necesare îndeplinirii 
obiectivului proiectului; 

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic 
Naţional 

 Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, documentație de atribuire,obținere avize, autorizații, 
acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; acțiuni 
de promovare proiect - numai pentru proiectele care nu intra sub 
incidenta ajutorului de stat. 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz 

 Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a 
energiei termice pe baza de energie geotermala 

 
Valoare grant:  
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 
totala de 50.000.000 Euro. 
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste 15.000.000 
Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-
beneficiari 
 
 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.2 Reducerea consumului de energie electrica la consumatorii 

industriali   

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.52.941 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv  
 
Promovarea de actiuni orientate spre implementarea de sisteme de 
monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Societatile comerciale din industrie, mari consumatoare de energie (cu 
consumuri de peste 1.000 tep/an), pentru care este necesara 
implementarea unor sisteme de monitorizare in vederea identificarii 
rapide de solutii pentru reducerea consumurilor tehnologice si pentru care 
trebuie sa existe un instrument de cuantificare a efectelor pozitive ale 
aplicarii masurilor de crestere a eficientei energetice. 
 
Activitati eligibile 
 
Achizitionarea de: 

 Instalatii/echipamente necesare realizarii de sisteme de 
monitorizare a consumului de energie la intreprinderi din industrie 
cu consumuri de peste 1.000 tep/an, in scopul de reducere 
imediata a pierderilor si cuantificarea potentialului de economisire 
si de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea 
eficientei pentru masurile de crestere a eficientei energetice ce 
pot fi aplicate ulterior consumatorului 

 Sisteme de monitorizare (hardware si software): senzori pentru 
instrumente de masura si/sau instrumente de masura si 
dispozitive de control pentru date de proces industrial 

 RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din 
proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date 

 Sistem de comunicare date 

 Statie master (statia la care ajung toate comunicatiile si care este 
legata de toate echipamentele si subsistemele) 

 Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor 
solutii sau actiuni si/sau optimizarea acestor actiuni 

 Alte echipamente 
 

Valoare grant:  
 
Maxim 200.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-
beneficiari 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul 

locuintelor  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

 38.117.647 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv  
 
Promovarea de actiuni orientate spre implementarea sistemelor de 
masurare inteligenta a energiei electrice la nivelul locuintelor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Operatorii de distributie concesionari ai serviciului public de energie 
electrica, care se supun obligatiilor de implementare a contorizarii 
inteligente in proportie de 80% pâna in 2020 
 
Activitati eligibile 
 

 Realizarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice 
(subsisteme de masurare, subsisteme de transmitere a 
informatiilor, subsisteme de gestiune a informatiilor din contoare) 

 Modernizarea/retehnologizarea retelei de distributie de 
joasa/medie tensiune in vederea asigurarii conditiilor optime de 
realizare a sistemelor de masurare inteligenta care sa permita 
adaptarea acestora la sisteme de comunicare digitale 
bidirectionale, monitrizarea interactiva, inteligenta si in timp real 
sau aproape real si gestionarea consumului de energie electrica, 
cu pierderi minore si cu un nivel inalt de securitate, siguranta si de 
calitate in aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrica 
(de ex. lucrari de modernizare/ retehnologizare in linii, cabluri sau 
instalatii/echipamente pentruasigurarea functionalitatii obligatoriia 
sistemelor de masurare inteligenta implementate pe intreg lantul 
operator de distributie concesionar – consumator final; 

 Alte activitati decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile 
numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare 
in vederea implementarii sistemelor de masurare inteligenta, in  
onformitate cu OS 6.3. 
 

Valoare grant:  
 
Maxim 5.000.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-
beneficiari 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 
AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 
OS 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara 

produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

 63.529.412  Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Obiectiv  
 
Promovarea de actiuni de reducere a emisiilor de carbon si de crestere a 
eficientei energetice prin instalarea de noi capacitati / modernizarea 
capacitatilor de cogenerare de inalta eficienta. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Societatile comerciale din industrie care inregistreaza consumuri 
energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util 
de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de 
minim 4.000 h/an; 

 Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care 
inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care 
poate dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele 
industriale cu o durata de minim 4.000h/an, pentru investitiile 
privind productia de energie prin cogenerare de inalta eficienta. 

 
Activitati eligibile 
 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de 
inalta eficienta (maximum 8 MWe) pe gaz natural si biomasa la 
nivelul intreprinderilor; 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de 
inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din 
procese industriale la nivelul intreprinderilor. 
 

Valoare grant:  
 
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pentru un proiect 
este de 6.000.000 Euro. 
 
Valoarea eligibila maxima a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depasi 
50.000.000 Euro. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-
beneficiari 
 

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020 
Masura II.10 Acvacultura care furnizeaza 

servicii de  mediu 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
 
Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protectiei mediului inconjurator 
si promovarea sanatatii animalelor, precum si a sigurantei si sanatatii 
publice 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Sunt eligibili pentru compensatie operatorii economici care detin in 
exploatare amenjari piscicole, situate in sit Natura 2000 si au inregistrat 
costuri suplimentare suportate si/sau pierderi de venituri, cauzate de 
cerintele de management aferente zonelor in cauza. 
 
Activitati eligibile 
 
In cadrul acestei cereri de propuneri de Proiecte sunt finantate activitati ce 
vizeaza compensatiile anuale pentru costurile suplimentare suportate 
si/sau pierderile de venituri cauzate de cerintele de management aferente 
zonelor Natura 2000, referitoare la punerea in aplicare a Directivei 
92/43/CEE sau a Directivei 2009/147/CE. 
 
Valoare grant:  
 
Compensatia reprezinta costurile suplimentare suportate si/sau pierderile 
de venituri, cauzate de cerintele de management aferente sitului Natura 
2000. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.madr.ro/docs/fep/2016/ghidul-solicitantului/ghid-II.10-.pdf 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.madr.ro/docs/fep/2016/ghidul-solicitantului/ghid-II.10-.pdf
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020 
Masura I.6 Diversificarea veniturilor si noi 

forme de venit  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Diversificarea veniturilor pescarilor prin dezvoltarea unor activitati 
complementare, incluzand investitii la bord, turismul pentru pescuitul cu 
undita, restaurante, servicii de mediu aferente pescuitului si activitati 
educationale care privesc pescuitul. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Pescarii, persoane fizice sau juridice care: 

 inainteaza un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activitati; 

 detin competente profesionale corespunzatoare noilor activitati 
dezvoltate; 

 au minim 60 de zile de pescuit in ultimele 24 de luni. 
 

Activitati eligibile 
 
Dezvoltarea unor activitati complementare, incluzand: 

 investitii la bord; 

 turismul pentru pescuitul cu undita; 

 restaurante; 

 servicii de mediu aferente pescuitului; 

 activitati educationale care privesc pescuitul 
 
Valoare grant: 
  
max.75.000 euro 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-
aprobat.html 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

max.50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 
Masura I.23 Porturi de pescuit, locuri de 

debarcare, centre de licitatii si adaposturi 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din domeniul 
pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scara mica si imbunatatirea sigurantei 
sau a conditiilor de lucru. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organisme de drept public; 

 Pescari sau organizatii de pescari sau asociatii de pescari; 

 Organizatii neguvernamentale in parteneriat cu organizatii de 
pescari sau cu asociatii de pescari; 

 Organizatii de producatori, asociatii de organizatii de producatori sau 
organizatii interprofesionale; 

 Alte tipuri de beneficiari privati care au activitati in domeniul 
pescuitului. 
 

Activitati eligibile 
 
Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial – 
porturi, puncte de debarcare, depozite; 

 Modernizarea centrelor de primă vânzare a peștelui; 

 Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea 
îmbunătățirii siguranței pescarilor. 

 Instalațiile de colectare a deșeurilor generate de activitățiile de 
realizare a proiectelor de investiții în porturi sau puncte de 
debarcare în scopul aducerii unei contribuţii la protecţia mediului. 
 

Valoare grant: 
  
Variabila intre 250.000 Euro si 2.500.000 Euro in functie de tipul proiectului  
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-
aprobat.html 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html
http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-aprobat.html
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 

Masura II.2 Investitii productive in acvacultura 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul 
acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in 
special ale IMM-urilor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Întreprinderile şi ONG-urile cu activitate economică din domeniul 
acvaculturii. 
 
Activitati eligibile 
 

 investiţii productive în acvacultură; 

 investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de 
cultură; 

 investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv  
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din 
domeniul acvaculturii; 

 investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea 
şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în 
scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de 
pradă; 

 investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de 
acvacultură; 

 investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate 
pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite 
să prevină depunerea mâlului; 

 investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din 
domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi 
complementare; 
 

Valoare grant: 
  
Maxim 2.000.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.madr.ro/docs/popam/2016/draft/DRAFT-Ghidul-
solicitantului-Masura-II.2.pdf 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

30% - 50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.madr.ro/docs/popam/2016/draft/DRAFT-Ghidul-solicitantului-Masura-II.2.pdf
http://www.madr.ro/docs/popam/2016/draft/DRAFT-Ghidul-solicitantului-Masura-II.2.pdf
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 
Masura IV.4 prelucrarea produselor 

pescaresti si de acvacultura 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Incurajarea investitiilor in sectoarele de marketing si procesare 
 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
IMM-urile din domeniul procesarii produselor pescaresti si de 
acvacultura 
 
Activitati eligibile 
 

 Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura 
care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul 
asupra mediului, inclusiv in ceea ce priveste tratamentul 
deseurilor. 

 Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura 
care imbunatatesc siguranta, igiena, sanatatea si conditiile de 
munca. 

 Investitii in prelucrarea capturilor de peste comercial care nu 
poate fi destinat consumului uman. 

 Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura 
care rezulta din activitatile de prelucrare principale. 

 Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura 
obtinute din acvacultura ecologica, in conformitate cu articolele 6 
si 7 din Regulamentul (CE) nr. 83 4/2007. 

 Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura 
care au ca rezultat produse noi sau imbunatatite, procese noi sau 
imbunatatite sau o gestiune si sisteme de organizare noi sau 
imbunatatite. 
 

Valoare grant: 
  
Maxim 1.000.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.madr.ro/docs/fep/2016/ghidul-solicitantului/ghid-
masura-IV.4.pdf 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

max. 50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.madr.ro/docs/fep/2016/ghidul-solicitantului/ghid-masura-IV.4.pdf
http://www.madr.ro/docs/fep/2016/ghidul-solicitantului/ghid-masura-IV.4.pdf
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 
SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 
Masura III.2 Punerea in aplicare a strategiilor de 
dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea 
comunitatii – Selectarea grupurilor de Dezvoltare 

Locala pentru pescuit (FLAG-uri) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Consolidarea capacitatii actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiunile, 
inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriatele public-private (Grupuri de actiune locala in domeniul pescuitului – 
FLAG-uri) in scopul punerii in aplicare a strategiilor de    dezvoltare locala 
integrata a zonelor pescaresti; 
Solicitanti in baza acordului de parteneriat, cu conditia ca daca Cererea de 
finantare este selectata, pana la semnarea contractului de finantare, 
parteneriatele public private sa fie infiintate; 
FLAG-ul, conform OG 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie 
sa reprezinte o grupare echilibrata si reprezentativa pentru zona pescareasca 
selectata, format din parteneri publici, parteneri privati din sectorul pescaresc si 
organisme nonguvernamentale, inclusiv organizatii pescaresti; 
Membrii privati si ONG – urile trebuie sa reprezinte minim 51% din totalul 
membrilor, atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional 
 

Activitati eligibile 
Potentialii beneficiari vor elabora si propune o strategie de dezvoltare locala 
plasata sub responsabilitatea comunitatii bazata cel putin pe urmatoarele 
elemente si vor raspunde de punerea in aplicare a acesteia, astfel: 
(1) strategiile de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii: 
(a) maximizeaza participarea sectorului pescuitului si a sectorului acvaculturii la 
dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit si de acvacultura costiere si interioare; 
(b) garanteaza ca comunitatile locale exploateaza si beneficiaza la maximum de 
oportunitatile oferite de dezvoltarea maritima si costiera si a apelor interioare si, 
in special, ajuta porturile pescaresti aflate in declin sa isi maximizeze potentialul 
marin prin dezvoltarea unei infrastructuri diversificate, dupa caz. 
(2) Strategiile trebuie sa fie coerente cu oportunitatile si nevoile identificate in 
zona 
relevanta si cu Prioritatile Uniunii. Strategiile pot varia de la cele axate pe pescuit 
la strategiile mai ample, menite sa diversifice zonele de pescuit si acvacultura. 
Acoperirea costurilor de functionare ale FLAGurilor, nu poate depasi 25% din 
cheltuielile publice totale efectuate in strategiei de dezvoltare locala plasate sub 
responsabilitatea comunitatii 

 
Valoare grant:  
Alocarea financiara nerambursabila pentru punerea in aplicare a unei 
strategii de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii 
este de 2.000.000 Euro. 
Proiectele depuse in cadrul strategiei, nu vor depasi valoarea totala 
nerambursabila de 200.000 Euro/proiect. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-
masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-
plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-
urilor.html 
 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

max.50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU 
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014- 2020 

Masura IV.1 Sprijin pregatitor 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
Acordarea de sprijin pentru activitati pregatitoare este menita sa coaguleze 
si sa consolideze initiativa la nivelul comunitatilor locale, tinand seama de 
faptul ca, in prezent, potentialii beneficiari continua sa detina informatii si 
competente scazute in ceea ce priveste elaborarea si implementarea unor 
astfel de initiative, iar resursele financiare si materiale disponibile sunt limitate. 
 

Categorii solicitanti eligibili 
Parteneriat public-privat cu personalitate juridica, in baza O.G. 26 din 2000 cu 
modificarile si completarile ulterioare, format din reprezentanti ai intereselor sociale 
sau economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de 
producatori din domeniul acvaculturii sau o asociatie de pescari cu cel putin 20 de 
pescari profesionisti sau cel putin 3 unitati de acvacultura sau procesare in zona de 
pescuit si de acvacultura. 
O persoana juridica, semnatara a unui Acord de parteneriat, desemnata sa 
reprezinte acel parteneriat pentru aspectele administrative si financiare. Acordul de 
parteneriat trebuie sa fie semnat de reprezentanti ai intereselor sociale sau 
economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de 
producatori din domeniul acvaculturii sau o asociatie de pescari comerciali cu cel 
putin 20 de pescari profesionisti sau cel putin 3 unitati de acvacultura sau procesare 

in zona de pescuit si de acvacultura. 
 
Activitati eligibile 

 dezvoltarea parteneriatelor locale si infiintarea FLAG-urilor; 

 animare, informarea, constientizarea comunitatilor locale si promovarea in 
teritoriu a oportunitatilor privind dezvoltarea locala; 

 instruirea liderilor locali; 

 promovarea initiativelor locale; 

 schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile care au implementat cu succes 
o strategie de dezvoltare locala in perioada de programare 2007-2013; 

 elaborarea studiilor si analizelor necesare pregatirii strategiei de dezvoltare 
locala plasate sub responsabilitatea comunitatii; 

 costuri aferente proiectarii strategiei, inclusiv costuri de consultanta si 
costuri aferente actiunilor legate de consultarea partilor interesate in scopul 
pregatirii strategiei; 

 elaborarea strategiei de dezvoltare locala; 

 costurile administrative (de functionare si de personal) ale unei organizatii 
care solicita sprijin pregatitor in cursul etapei de pregatire 

 
Valoare grant:  
N/A 
 
Informatii suplimentare 
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%
20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%
20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-
solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf 

 

UE (FEPAM) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
file:///D:/Birou%20Dezvoltarea%20Afacerilor%2001.01.2013/Catalog%20surse%20finantare%20SC/fise%20catalog%20surse%20finantare%20trim.III%202016/info%20ajutatoare%20iunie%202016/draft-ghidul-solicitantului-pu-4-sprijin-pregatitor-update.pdf
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 
2020 Axa Prioritara 2 - Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

Apel 2.1/A Microintreprinderi 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive 
identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de 
Dezvoltare Regionala 

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in 
categoria microintreprinderilor,  

 Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare 
cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu 
normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și/sau are cel puțin 
un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de 
finanțare, 

 Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in 
regiunea de dezvoltare in care este depusa cererea de finantare.  
  
 

Activitati eligibile 

 lucrari de construire/ extindere/modernizare a spatiilor de 
productie/prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a 
utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI); 

 achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de 
lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura 
mijloacelor fixe; 

 achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul 
obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care 
utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru 
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita 
a 15% din valoarea eligibila a proiectului; 

 investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, 
programe informatice, alte drepturi si active similare; 

 investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii 
si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de 
comercializare on-line. 

 

Valoare grant: Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce 
poate fi acordată unei întreprinderiunice pe o perioadă de 3 ani fiscali 
Consecutivi este de 200.000 de euro 

 

 

 
Informatii suplimentare 

http://www.inforegionordest.ro/pagini/por-2014-2020 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

40,99 mil.Euro 

Finanțare primită (%) 

max.90% 

Termen limită 

27 ianuarie 2017 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.inforegionordest.ro/pagini/por-2014-2020
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri 

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
IMM-urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget 
de 2,3 miliarde EUR. 
 
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: 
• facilitarea accesului la finanțare; 
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe; 
• crearea unui mediu favorabil competitivității; 
• promovarea culturii antreprenoriale. 
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor 
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul 
central pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

 Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in 
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii 
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere 

 Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta 
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre 
legislatia sau programele UE 

 Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru 
cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea 
poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea 
conditiilor-cadru pentru afaceri 

 Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru 
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale 
la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor 
din Europa. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMI
NG/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/C
LOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc 
 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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Programul Life 2014-2020 

Cereri de propuneri de proiecte  2016 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Contributie la tranzitia catre o economie eficienta din punctul de 
vedere al utilizarii resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon si 
rezistenta la schimbarile climatice, la protejarea si imbunatatirea calitatii 
mediului si la oprirea si inversarea tendintei de declin a biodiversitatii, 
inclusiv prin sprijinirea retelei “Natura 2000” si abordarea degradarii 
ecosistemelor 

 Imbunatatirea dezvoltarii si aplicarii politicii si legislatiei Uniunii in 
domeniul mediului si al climei 

 O guvernanta mai buna in domeniul mediului si al climei la toate 
nivelurile, inclusiv o mai buna implicare a societatii civile, a ONG-urilor si a 
actorilor locali 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organisme publice si private inregistrate in UE: 
o autoritati publice 
o organizatii private 
o organizatii non-profit 

 
Activitati eligibile  
Programul are 2 subprograme: Mediu si Politici Climatice. 
Subprogramul MEDIU are 3 domenii prioritare: 

 mediu si utilizarea eficienta a resurselor; 

 natura si biodiversitate; 

 guvernanta si informare in domeniul mediului. 
 

Subprogramul POLITICI CLIMATICE are 3 domenii prioritare: 

 atenuarea schimbarilor climatice; 

 adaptarea la schimbarile climatice; 

 guvernanta si informare in domeniul climei 
Exista 4 tipuri de proiecte care pot beneficia de cofinantare prin Life: 
1. Proiecte traditionale: cele mai bune practici, proiecte pilot, proiecte de 
informare si sensibilizare cu privire la prioritatile de date; 
2. Proiecte pregatitoare care se adreseaza nevoilor specifice identificate de 
catre Comisia Europeana in elaborarea si punerea in aplicare a politicilor 
europene asupra mediului si climei; 
3. Proiecte integrate: Punerea in aplicare a strategiilor privind clima si 
mediul impuse de legislatia UE la scara larga (regionala, multiregionala, 
nationala si transnationala); 
4. Proiecte de asistenta tehnica: sprijin financiar pentru dezvoltarea unor 
proiecte integrate. 

 
Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 
 
http://www.mmediu.ro/ 
 
 

Comisia Europeană 

Buget apel 2016  
20162016 337.536.184 euro 

Finanțare primită (%) 

între 60%-75% 

Termen limită 

7 sept.2016 

12,15 si 20 sept.2016 

28 sept. 2016 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
http://www.mmediu.ro/
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Schema de ajutor de minimis “Organizarea 
de misiuni economice si actiuni de 

promovare a exportului in strainatate” 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
 

 Promovarea exportului  

 Imbunatatirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe 
pietele externe  

 Imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe 
pietele externe 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Operatorii economici care au in obiectul de activitate operatiuni de export 
si nomenclatorul de export corespunde cu profilul misiunii 
economice/actiunii promotionale la care solicita participarea iar produsele 
sunt de conceptie si/sau marca proprie, de calitate si cu valoare adaugata 
ridicata. 
 
Activitati eligibile 
 
Participarea la misiuni economice in strainatate in vederea lansarii unui 
produs nou sau existent pe o piata noua intr-un alt stat membru sau intr-o 
tara terta. 
 
Valoare grant:  
 
Max.200.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordi
n_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf 

 

Guvernul României 

Buget  

max. 4 milioane lei 

Finanțare primită (%) 

max.50% 

Termen limită 

 
31 decembrie 2016 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordin_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf
http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordin_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf


 pag. 94 
Catalogul surselor de finanțare – 6/2016, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Schema de ajutor de minimis “Participarea 
operatorilor economici la targuri si expozitii 

internationale in strainatate 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
 

 Promovarea exportului  

 Imbunatatirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe 
pietele externe  

 Imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe 
pietele externe 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Operatorii economici care au in obiectul de activitate operatiuni de export 
si nomenclatorul de export care sa corespunda cu profilul targului la care 
se solicita participarea iar produsele sunt de conceptie si/sau marca 
proprie, de calitate si cu valoare adaugata ridicata 
 
Activitati eligibile 
 
Participarea la targuri comerciale in vederea lansarii unui produs nou sau 
existent pe o piata noua intr-un alt stat membru sau intr-o tara terta. 
 
Valoare grant:  
 
Max.200.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordi
n_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf 

 

Guvernul României 

Buget  

max.51 milioane lei 

Finanțare primită (%) 

max.50% 

Termen limită 

 
31 decembrie 2016 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordin_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf
http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordin_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf
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Schema de ajutor de minimis “Realizarea de 
studii de piata si pe produse, inclusiv pentru 

obiective complexe” 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
 

 Promovarea exportului  

 Imbunatatirea structurii exportului prin lansarea de produse noi pe 
pietele externe  

 Imbunatatirea accesului produselor si serviciilor romanesti pe 
pietele externe 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Operatorii economici care au in obiectul de activitate operatiunide export 
si nomenclatorul de export corespunde cu profilul studiului de piata sau de 
produs solicitat iar produsele sunt de conceptie si/sau marca proprie, de 
calitate si cu valoare adaugata ridicata. 
 
Activitati eligibile 
 
Realizarea studiilor pentru lansarea unui produs nou sau existent pe o 
piata noua intr-un alt stat membru sau intr-o tara terta. 
 
Valoare grant:  
 
Max.200.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordi
n_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf 

 

Guvernul României 

Buget  

max. 400.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
31 decembrie 2016 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordin_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf
http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordin_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 

Cooperare Europeana si internationala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in 
atragerea finantarii externe pentru cercetare; 

 Consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si 
inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale; 

 Participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele 
Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru 
Inovare (EIP), etc; 

 Reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene 
si internationale de cercetare; 

 Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si 
inovarii 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

500.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Cresterea competitivitatii economiei 
romanesti prin CDI 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a 
parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii 
adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare 
stiintifica; 

 Cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de 
ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-
tinta; 

 Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; 

 Sustinerea proceselor de specializare inteligenta; 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) / Proiect 
de dezvoltare experimentala / Proiect de transfer la operatorul 
economic /Proiect de valorificare la operatorul economic 

 Cecuri de inovare 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic 

 Parc stiintific 
Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

250.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf


 pag. 98 
Catalogul surselor de finanțare – 6/2016, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Dezvoltarea sistemului national de 
cercetare-dezvoltare 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de 
profil; 

 Cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin 
dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si 
relevantei activitatilor CDI; 

 Cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de 
cercetare catre comunitatea internationala; 

 Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

 Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de 
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si 
regiilor autonome 

 Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza 
unor acorduri internationale 
 

Activitati eligibile 
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza 
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 
urmatoare: 

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare 
constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din 
diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea 
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare) 

 Suport CDI (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si 
interconectare) 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

 Studii de fezabilitate – maxim 7,5 mil. euro; 

 Activitati de inovare – maxim 7,5 mil. euro. 
Informatii suplimentare 
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

600.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
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Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv 
stimularea investitiilor cu impact major in 
economie, instituita prin Hotararea de 
Guvern nr.807 din 2014 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin 
realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru 
realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de 
dimensiunea beneficiarilor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-uri cat si 
intreprinderi mari. 
 
Pentru intreprinderile cu cel putin un exercitiu financiar incheiat: au 
rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero in ultimul exercitiu financiar 
incheiat si au capitaluri proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.  
 
Pentru intreprinderile nou infiintate: au capital social subscris varsat in 
valoare de minimum 100.000 lei si nu apartin unor actionari care detin sau 
au detinut in ultimii doi ani anterior inregistrarii cererii de acord pentru 
finantare o alta intreprindere 
 
Activitati eligibile 
Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile fara TVA., aferente realizarii, 
respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale 
precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii 
investitiei initiale. 
 
Nu sunt eligibile pentru a fi finantate cu ajutor de stat achizitia, 
modernizarea si reabilitarea de constructii. 
 
In cazul realizarii de constructii sunt considerate neeligibile costurile 
referitoare la: 

 proiectare si asistenta tehnica, 

 elaborarea studiilor de fezabilitate, 

 cheltuieli diverse si neprevazute. 

 valoarea care depaseste standardul de cost de 1.650 lei/mp arie 
desfasurata 
 

Valoare grant:  
Valoarea totala a unui proiect de investitii trebuie sa fie de minimum 44 
milioane lei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii 
  
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

638 milioane lei 

Finanțare primită (%) 

max 50% 

Termen limită 

 
22 august 2016 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii
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Surse de finanțare 

pentru 
 

CLUSTERE 
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Programul Orizont 2020 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
 
Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare 
derulat vreodata de Uniunea Europeana. Este disponibila o finantare de 80 de 
miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020),  pe langa investitiile private pe 
care aceasta finantare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovatii capitale, 
descoperiri si premiere mondiale, aducand ideile marete din laboratoare pe 
piata. 
Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovarii, 
initiativa emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea competitivitatii 
globale in Europa. 
Vazut ca mijloc de stimulare a cresterii economice si de crearea de locuri de 
munca Orizont 2020 beneficiaza de sustinerea politica a liderilor europeni si a 
membrilor Parlamentului European, care au convenit ca investitia in cercetare 
reprezinta o investitie in viitorul nostru, plasand-o in centrul Strategiei Europa 
2020 pentru crestere economica inteligenta, sustenabila si favorabila 
incluziunii. 
Imbinand cercetarea si inovarea Orizont 2020 contribuie la realizarea acestor 
obiective, punand accentul pe excelenta stiintifica, pe pozitia de lider in sectorul 
industrial si pe provocari societale, cu scopul de a  asigura capacitatea Europei 
de a produce stiinta de clasa mondiala, de a elimina barierele din calea inovarii 
si de a facilita colaborarea sectoarelor public si privat pentru furnizarea de 
solutii inovative . 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
La Orizont 2020 pot participa entitățile juridice stabilite în orice țară și 
organizațiile internaționale. 
 
Criterii de eligibilitate 
 

Acțiuni de cercetare și inovare 
Acțiuni de inovare 
Acțiuni de coordonare și sprijin 
Granturi pentru cercetarea de frontieră – Consiliul European pentru 
Cercetare 
Sprijin pentru formare și dezvoltarea carierei – Acțiunile Marie 
Skłodowska-Curie 
Instrumentul pentru IMM-uri 
Calea rapidă spre inovare 
 
Informatii suplimentare 
 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020
_RO_KI0213413RON.pdf 

 
 
 

 

Uniunea Europeana  

Buget apel 

Variabila 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

Variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf
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Programul de competitivitate pentru intreprinderi 
si IMM-uri 

COSME 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-
urilor care se desfășoară în perioada 2014 - 2020, având un buget de 2,3 
miliarde EUR. 
 
COSME va sprijini IMM-urile în următoarele domenii: 
• facilitarea accesului la finanțare; 
• sprijinirea internaționalizării și a accesului la piețe; 
• crearea unui mediu favorabil competitivității; 
• promovarea culturii antreprenoriale. 
Programul COSME pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor 
mici (SBA), reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central 
pe care îl dețin IMM-urile în cadrul economiei UE. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Intreprinderi mici si mijlocii 

 Clustere 

 Autoritati publice 
 
Activitati eligibile  
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 

 Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in 
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar 

 Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii 
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere 

 Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta 
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre 
legislatia sau programele UE 

 Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei 
ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii 
administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru 
pentru afaceri 

 Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru 
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la 
nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din 
Europa. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit
ies/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1
/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED
/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc 
 

Comisia Europeană 

Buget 2014-2020 

2.3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

variabil 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
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Contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

Birou Regional de Informare 
Str. Lt. Drăghiescu nr. 9 

Piatra Neamț 610125 
Tel. 0233.218.071 

E-mail: info@adrnordest.ro 
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