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Finanțator 

Fondul Cultural 
National 

Buget apel 

2.100.000 lei 

 
Administrația Fondului Cultural Național 
(AFCN) 
Sesiunea III/2015 
Concurs de proiecte culturale 
 

 

 

Descriere program 

 
Obiectiv program 
 
AFCN promovează întoarcerea la cultură, reorientarea către cultură, 
susținerea artiștilor, în special a celor tineri care studiază și 
activează în domeniul culturii. 
 
Categorii solicitanți eligibili 
 
Persoane fizice autorizate, asociaţii, fundaţii, instituţii publice de 
cultură, societăţir comerciale care derulează activităţi culturale. 
 
Criterii de eligibilitate 
 
Prioritati de finantare 2015: 

 Sustinerea abordarilor alternative si neconventionale de 
promovare a patrimoniului. 

 Incurajarea mobilitatii culturale pe teritoriul Romaniei 
(masura in care proiectul cultural este conceput pentru a 
putea fi realizat/prezentat si in alte contexte geografice si 
culturale de pe teritoriul Romaniei) 

 Interventia in spatiul public si/sau facilitarea accesului la 
cultura. 

 
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 
50.000 lei. 
 
Informații suplimentare 
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html 
 

  

Termen limită 

Categorie 
APL     
ONG 
IMM 

Clustere 
 

31 iulie 2015 

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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INTERREG Europe 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Facilitarea invatarii continue in ceea ce priveste politicile actuale la 
nivelul UE si valorificarea practicilor intre actorii cu relevanta 
regionala in vederea consolidarii politicilor regionale 
Sprijinirea schimbului de experienta si de practici in randul actorilor 
de interes regional, cu scopul de a integra si implementa lectiile 
invatate din cooperare prin intermediul instrumentelor de politici 
regionale 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 Autoritati publice (locale, regionale, nationale)  

 Organisme/entitati publice 

 Entitati private non-profit 

  
Criterii de eligibilitate 
Cele 4 axe prioritare ale programului sunt:  
1. Cercetare si inovare (corespunde Obiectivului Tematic 1 al 
FEDER)  
2. Competitivitatea IMM-urilor (corespunde Obiectivului Tematic 3 al 
FEDER);  
3. Economie cu emisie redusa de carbon (corespunde Obiectivului 
Tematic 4 al FEDER);  
4. Mediu si eficacitatea resurselor (corespunde Obiectivului Tematic 
6 al FEDER).  
 
Proiectele sunt impartite in doua faze:  
 
Faza 1 (1-3 ani) este dedicata invatarii interregionale si pregatirii 
pentru punerea in aplicare a lectiilor invatate din cooperare prin 
dezvoltarea de planuri de actiune.  
Actiunile finantate:  

 Schimburi de experienta;  

 Comunicare si diseminare;  

 Management si coordonare.  
Faza 2 (doi ani) este dedicata monitorizarii punerii in aplicare a 
fiecarui plan de actiune. Daca este necesar, proiecte pilot pot fi, de 
asemenea, testate in timpul acestei faze.  
Actiunile finantate:  

 Monitorizarea punerii in aplicare a planului de actiune;  

 Comunicare si diseminare;  

 Management si coordonare. 
 

 
Informatii suplimentare 
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/  

Uniunea Europeană 

Buget AC 2015 

359 milioane Euro. 

Intensitatea 

sprijinului 

85% pentru autoritatile si 
organismele publice  
75% pentru entitatile 

private nonprofit 

Termen limită 

31 iulie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 

IMM 

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
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LIFE Programme 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Contribuția la tranziția către o economie eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon 
și rezistență la schimbările climatice și la protejarea și îmbunătățirea 
calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de declin a 
biodiversității 
 
Categorii solicitanti eligibili: 
 

 Entitati publice 

 Organizații private comerciale 

 Organizații private noncomerciale, incluzand ONGurile.  
Comisia acordă o atenție deosebită proiectelor transnaționale, în 
cazul cărora cooperarea transnațională este determinantă pentru a 
garanta protecția mediului și a realiza obiective climatice. 
 
Criterii de eligibilitate 

 
Sub-programul „Mediu”, caruia i se vor aloca pentru aceasta cerere 
184.141.337 euro, are 3 domenii prioritare: 
 

 mediu si utilizarea eficienta a resurselor;  

 natura si biodiversitate;  

 guvernanta si informare in domeniul mediului. 
 

Sub-programul „Politici climatice”, caruia i se aloca 56.670.000 
euro, are 3 domenii prioritare:  

 atenuarea schimbarilor climatice; 

 adaptarea la schimbarile climatice;  

 guvernanta si informare in domeniul climei 
 
Cel putin 55% din alocarea financiara va fi utilizata pentru proiecte in 
sprijinul consevarii naturii si biodiversitatii.  

 
 

Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm  

Comisia Europeană 

Buget AC 2015 

240 811 337 Euro. 

Valoarea grantului 

Variabilă 

Termen limită 

15 septembrie 2015 
1 octombrie 2015 
7 octombrie 2015 
 
Funcție de sub-
program 

Categorie 
APL 
ONG 

IMM 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
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Erasmus+ Apel 2015 
ACŢIUNEA CHEIE 2  - Parteneriate 
strategice 
Tineret 

Descriere program 

Finanțator 

Parteneriatele strategice au scopul de a sprijini dezvoltarea, 
transferul și/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum 
și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a 
cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de 
experiență la nivel european.  
 
Categorii solicitanti eligibili: 
Instituții de învățământ superior, școli, ONGuri, centre educaționale, 
instituții publice, parteneri sociali, instituții de cercetare, furnizori de 
formare, biblioteci, muzee, centre de consiliere sau recunoaștere a 
competențelor etc. 
 
Criterii de eligibilitate 

 
Parteneriatele strategice pot realiza o gamă largă de activități: 

 activități care consolidează cooperarea între organizații, în 
vederea instituirii unor schimburi de practici; 

 activități care promovează dezvoltarea, testarea și/sau 
punerea în aplicare a unor practici inovatoare în domeniile 
educației, formării și tineretului; 

 activități care facilitează recunoașterea și validarea 
cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin 
învățarea formală, non-formală și informală; 

 activități de cooperare între autoritățile regionale pentru a 
promova dezvoltarea sistemelor de educație, 

 formare și tineret și integrarea acestora în acțiunile de 
dezvoltare locală și regională; 

 activități de sprijinire a cursanților cu handicap/nevoi speciale 
pentru finalizarea ciclurilor educaționale  

 activități de îmbunătățire a pregătirii și a mobilizării 
specialiștilor din domeniul educației și formării  

 inițiative transnaționale care promovează spiritul și 
aptitudinile antreprenoriale  
 

Valoarea totală a grantului acordat pentru un proiect este limitată la 
150 000 EUR pentru un proiect cu durata de 1 an, la 300 000 EUR 
pentru un proiect cu durata de 2 ani și la 450 000 EUR pentru un 
proiect cu durata de 3 ani. 
 
Durata proiectului între 6 și 36 de luni. 

 
Informatii suplimentare 
 
Adresa web pagina program www.erasmusplus.ro  
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Ghidul_programului_2015_RO_Erasmus
+.pdf  

Uniunea Europeană 

Buget AC 2015 

11 916 025 Euro. 

Valoarea grantului 

Maxim 450.000 Euro 

Termen limită 

30 aprilie 2015  

01 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.erasmusplus.ro/
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Ghidul_programului_2015_RO_Erasmus+.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Ghidul_programului_2015_RO_Erasmus+.pdf
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Europa Creativă 2014 – 2020 
Subprogramul Cultura 

Proiecte de cooperare 

Descriere program 

Finanțator 

Priorități: 

 acțiuni care oferă competențe, aptitudini, cunoștințe și care 
contribuie la consolidarea capacității sectoarelor culturale și 
creative, inclusiv prin adaptarea la noile tehnologii digitale, 
abordări inovatoare de dezvoltare a publicului, noi modele de 
afaceri și de management; 

 internaționalizarea carierelor artiștilor/profesioniștilor din 
domeniul culturii, pe baza unei strategii pe termen lung; 

 facilitarea accesului la oportunități profesionale; 

 activități culturale internaționale (expoziții, festivaluri, 
schimburi de experiență etc.); 

 dezvoltarea publicului (lărgirea accesului, diversificare, 
atragere de nonpublic, noi modalități de interacțiune și de 
lucru cu publicul). 

 
Categorii solicitanti eligibili: 

 toți operatorii din sectoarele culturale și creative (organizații 
neguvernamentale, instituții publice și companii private) care 
au cel puțin 2 ani de existență juridică. 

 Proiectele de mai mică amploare implică operatori din 
minimum 3 țări eligibile (1 lider și 2 parteneri)  

 Proiectele de mai mare amploare implică operatori din 
minimum 6 țări eligibile (1 lider și 5 parteneri)  
 

Criterii de eligibilitate 
Proiectele finanțate pot avea o durată maximă de 48 de luni.  
 
Tipuri de activități: 

 schimburi de experiență între diverși actori culturali: sesiuni 
de training, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale 
și instrumente-suport, inclusiv online etc.; 

 activități de susținere a dezvoltării carierelor 
artiștilor/profesioniștilor din domeniul culturii la nivel 
transnațional: vizite de lucru în alte țări, rezidențe artistice, 
masterclass-uri, coproducții, activități împreună cu 
publicul/comunitățile locale dintr-o altă țară etc.; 

 diverse tipuri de activități în coproducție, realizate de 
operatori din mai multe țări (teatre, orchestre, festivaluri etc.) 
și prezentate unui public cât mai numeros și mai diversificat; 

 expoziții itinerante, turnee, festivaluri etc. care se desfășoară 
în mai multe țări și au potențialul de a aduce în fața publicului 
creații europene. 

 
Informatii suplimentare 
Adresa web pagina program http://www.europa-creativa.eu/linii-de-
finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm   

Uniunea Europeană 

Buget linie de 
finantare 

318.000.000 Euro 

Valoarea grantului 

Proiecte mici:  
maximum 200.000 € (60% din 
bugetul total eligibil) 
 
Proiecte mari:  
Maximum 2 milioane € (50% din 

bugetul total eligibil) 

Termen limită 

07 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
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Europa pentru Cetateni 2014-2020 
Componenta 2 Implicare democratică şi 
participare civică 

Măsura 2.1 Înfrăţirea între localităţi 

Descriere program 

Finanțator 

Măsura 2.1 Înfrăţirea între localităţi vizează susținerea proiectelor 
care reunesc o gamă largă de cetățeni din orașele înfrățite în jurul 
unor teme corespunzătoare obiectivelor programului.  
 
Prin mobilizarea cetățenilor la nivel local și la nivelul Uniunii pentru a 
dezbate aspecte concrete din agenda politică europeană, măsura 
urmărește promovarea participării civice la procesul de elaborare a 
politicilor Uniunii și sporirea oportunităților de angajament societal și 
voluntariat la nivelul Uniunii. Înfrățirea trebuie înțeleasă în sens larg 
și se referă la municipalitățile care au semnat sau urmează să 
semneze acorduri de înfrățire, precum și la municipalitățile care, prin 
alte forme de parteneriat, încurajează cooperarea și legăturile 
culturale dintre ele. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 Orașe/municipalități  

 Comitetele de înfrățire care reprezintă autorități locale 

 Organizații nonprofit care reprezintă autoritățile locale.  
 

Criterii de eligibilitate 
 

 Un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 2 
țări eligibile, dintre care cel puțin una este stat membru al 
UE. 

 Un proiect trebuie să implice cel puțin 25 de participanți 
invitați.  

 Grantul maxim eligibil pentru un proiect: 25 000 EUR. 

 Activitățile trebuie să se desfășoare în oricare dintre țările 
eligibile participante la proiect. 

 Proiectele vor incepe in perioada 1 ianuarie 2016 – 30 
septembrie 2016; 

 Durata maximă a reuniunii: 21 de zile. 
 
 
Informatii suplimentare 
Adresa web pagina program http://www.europapentrucetateni.eu/  
Pagina web relevanta (hiperlink) 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf  

Uniunea Europeană 

Buget program 

185 468 000 Euro 

Valoarea grantului 

Maxim 25.000 Euro 

Termen limită 

01 septembrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europapentrucetateni.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
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Europa pentru Cetateni 2014 – 2020 
Componenta 2 Implicare democratică şi 
participare civică 
Măsura 2.2 Retele de orase 

Descriere program 

Finanțator 

Municipalitățile și asociațiile care lucrează împreună pe o temă 
comună pe termen lung pot dori să creeze rețele de orașe pentru a 
spori durabilitatea cooperării lor. Crearea de rețele între 
municipalități pe probleme de interes comun pare să fie o modalitate 
importantă de schimb de bune practici. 
 
Se așteaptă ca rețelele de orașe: 
• să integreze o serie de activități privind temele de interes comun 
care trebuie abordate în contextul obiectivelor programului sau al 
priorităților anuale; 
• să stabilească grupuri țintă pentru care temele alese sunt relevante 
în mod special și să implice membri ai comunității care își desfășoară 
activitatea în domeniul respectiv (de exemplu, experți, asociații 
locale, cetățeni și grupuri de cetățeni afectați în mod direct de tema 
aleasă etc.); 
• să servească drept fundament pentru inițiative și acțiuni viitoare 
între orașele implicate cu privire la aspectele abordate sau la alte 
aspecte de interes comun. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 orașe/municipalități sau comitete de înfrățire sau rețele ale 
acestora; 

 alte autorități de la nivel local/regional; 

 federații/asociații de autorități locale; 

 organizații non-profit care reprezintă autoritățile locale. 
Organizațiile nonprofit ale societății civile pot fi parteneri în cadrul 
proiectelor. 
 
Criterii de eligibilitate 

 Un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 4 țări 
eligibile, dintre care cel puțin una este stat membru al UE. 

 Proiectele vor incepe in perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 
2016; 

 Durata maximă a proiectului este de 24 de luni. 
 
Informatii suplimentare 
Adresa web pagina program http://www.europapentrucetateni.eu/  
Pagina web relevanta (hiperlink) https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf  

Uniunea Europeană 

Buget program 

185 468 000 Euro 

Valoarea grantului 

Maxim 150.000 Euro 

Termen limită 

01 septembrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europapentrucetateni.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Proiecte CD pentru atragerea de personal cu 
competențe avansate din străinătate (A 1. 1.4: 
Atragerea de personal cu competențe avansate 
din străinătate pentru consolidarea capacității de 
cercetare-dezvoltare) 

 

 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
- Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE 
- Generarea de rezultate ştiinţifice de interes economic 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organizaţie de cercetare, care este o instituţie de drept public 
sau privat, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea 

 Intreprindere cu activitate C-D menţionată în statut 
 
Activitati eligibile 

 activități de cercetare fundamentală;  

 activităţi de cercetare industrială;  

 activităţi de dezvoltare experimentală;  

 activități privind realizarea de studii de fezabilitate 
pregătitoare pentru activitățile CD  

 activităţi pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor 
de proprietate industrială (numai pentru organizații de 
cercetare si IMM-uri);  

  activităţi de informare şi publicitate pentru proiect (numai 
pentru organizaţii de cercetare);  

 management de proiect (numai pentru organizaţii de 
cercetare). 

 
Valoare asistența financiară nerambursabilă max. 9.000.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro  
 
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.1.4/Sectiunea%
20E/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf  

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

427 milioane lei 

Termen limită 

1 septembrie 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
 

Buget competitie 

Finanțare primită (%) 

Variabila 25 – 100 % 

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.1.4/Sectiunea%20E/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.1.4/Sectiunea%20E/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf
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Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Finanțare primită (%) 

variabila intre 50-65% 

Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Clustere de inovare (A 1.1.1 - Mari infrastructuri 
de CD) 
 

Descriere program 

Obiectiv  
- creșterea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul 
clusterelor de inovare 
- creșterea competitivităţii economice a clusterelor de inovare și crearea 
de noi locuri de muncă 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitantul este entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și 
exploatează un cluster de inovare din România 
 
Activitati eligibile 
Proiectele se concentreaza domeniile 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. In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini: 

 Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD in clusterele de 
inovare si/sau modernizarea facilitatilor CD existente 
(departamente/ centre/ laboratoare de cercetare-dezvoltare 
comune, care apartin clusterului, desi pot fi localizate fizic in 
cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului); 

 Activitati de inovare in clustere (obtinerea, validarea siprotejarea 
brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului, 
detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia 
clusterului, achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii 
si achizitia de servicii de sprijinire a inovarii); 

 Activitati de exploatare pentru sprijinirea functionarii  lusterelor 
(animarea si promovarea clusterului, estionarea instalatiilor 
clusterului, organizarea de programe de  formare, ateliere, 
conferinte). 

Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei, dar nu va depasi 
echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro in cazul in care 
proiectul contine si activitati de inovare pentru cluster. 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20B%20Clustere%
20de%20inovare/Ghid-unic-sectiunea-B.pdf 

 

Termen limită 

18 august 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20B%20Clustere%20de%20inovare/Ghid-unic-sectiunea-B.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20B%20Clustere%20de%20inovare/Ghid-unic-sectiunea-B.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-
2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și 
inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii 
economice și dezvoltării afacerilor 
Proiecte de investiții pentru instituții publice de 
CD/ universități (A 1.1.1 - Mari infrastructuri de 
CD) 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Sprijinirea instituțiilor publice de cercetare în vederea creșterii 
capacității lor de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe 
prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalații de 
cercetare, care pot deservi cerințele de inovare ale unor structuri cu 
potențial de cluster, existente sau emergente, din sectoare 
economice competitive sau cu potențial de creștere la nivel național 
sau al comunităților unde se dezvoltă aceste investiții de cercetare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituții de drept public cu personalitate juridică, care fac parte 
din sistemul național de cercetare-dezvoltare 
 
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: 

 Construcția de noi laboratoare, centre de cercetare, însoțită 
obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și 
instrumente de cercetare ; 

 Modernizarea, extinderea, consolidarea și schimbarea de 
destinație a laboratoarelor, centrelor de cercetare existente, 
însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și 
instrumente de cercetare;  

 Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare. 
 

Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei 
Asistența financiară nerambursabilă constituie 100% din totalul 
costurilor eligibile 
Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate 
depăşi 225.000.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro  
 
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20F%20Proiecte%
20de%20investitii%20pt%20institutii%20publice%20CD%20univers
itati/Ghid-unic-sectiunea-F-2.pdf  

UE (FEDR) si 

Guvernul Romaniei 

365 milioane lei 

Termen limită 

25 august 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
 

Buget competitie 

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20F%20Proiecte%20de%20investitii%20pt%20institutii%20publice%20CD%20universitati/Ghid-unic-sectiunea-F-2.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20F%20Proiecte%20de%20investitii%20pt%20institutii%20publice%20CD%20universitati/Ghid-unic-sectiunea-F-2.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20F%20Proiecte%20de%20investitii%20pt%20institutii%20publice%20CD%20universitati/Ghid-unic-sectiunea-F-2.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de 

cunoștințe 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  

 creșterea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la 
facilitățile organizațiilor de cercetare publice (instituţii de 
învăţământ superior şi de cercetare-dezvoltare) 

 dezvoltarea de soluții inovative pentru obținerea de produse 
şi procese, tehnologii noi/ îmbunătăţite identificate de 
întreprinderi ca fiind cerute de piață 

Categorii solicitanti eligibili 

 Organizaţie de cercetare, care este o instituţie de drept public 
sau privat, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea 

 
Activitati eligibile 

 Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe 

 Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, 
instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare 

 Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-
dezvoltare și de sprijinire a inovării 

 Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare 
experimentală realizate în colaborare efectivă cu o 
întreprindere 

 Activități de management de proiect (inclusiv activităţi de 
informare şi publicitate privind proiectul). 

 
Valoare asistența financiară nerambursabilă: min. 4.500.000 lei 
şi max. 13.500.000 lei 
 
Organizația de cercetare primește 100% din valoarea cheltuielilor 
eligibile pentru activitățile prestate. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro  
 
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.2.3/Sectiunea%
20G/Ghid%20Sectiunea%20G.pdf  

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

473 milioane lei 

Termen limită 

11 august 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
 

Buget competitie 

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.2.3/Sectiunea%20G/Ghid%20Sectiunea%20G.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.2.3/Sectiunea%20G/Ghid%20Sectiunea%20G.pdf
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Finanțator 

Fondul Cultural 
National 

Buget apel 

2.100.000 lei 

Administrația Fondului Cultural Național 
(AFCN) 
Sesiunea III/2015 
Concurs de proiecte culturale 

 

 

Descriere program 

 
Obiectiv program 
 
AFCN promovează întoarcerea la cultură, reorientarea către cultură, 
susținerea artiștilor, în special a celor tineri care studiază și activează în 
domeniul culturii. 
 
Categorii solicitanți eligibili 
 
Persoane fizice autorizate, asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, 
societăţir comerciale care derulează activităţi culturale. 
 
Criterii de eligibilitate 
 
Prioritati de finantare 2015: 

 Sustinerea abordarilor alternative si neconventionale de 
promovare a patrimoniului. 

 Incurajarea mobilitatii culturale pe teritoriul Romaniei (masura in 
care proiectul cultural este conceput pentru a putea fi 
realizat/prezentat si in alte contexte geografice si culturale de 
pe teritoriul Romaniei) 

 Interventia in spatiul public si/sau facilitarea accesului la cultura. 
 
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 
lei. 
 
Informații suplimentare 
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html 
 
  

Termen limită 

Categorie 
APL     
ONG 
IMM 

Clustere 
 

31 iulie 2015 

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
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INTERREG Europe 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Facilitarea invatarii continue in ceea ce priveste politicile actuale la 
nivelul UE si valorificarea practicilor intre actorii cu relevanta 
regionala in vederea consolidarii politicilor regionale 
Sprijinirea schimbului de experienta si de practici in randul actorilor 
de interes regional, cu scopul de a integra si implementa lectiile 
invatate din cooperare prin intermediul instrumentelor de politici 
regionale 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 Autoritati publice (locale, regionale, nationale)  

 Organisme/entitati publice 

 Entitati private non-profit 

  
Criterii de eligibilitate 
Cele 4 axe prioritare ale programului sunt:  
1. Cercetare si inovare (corespunde Obiectivului Tematic 1 al 
FEDER)  
2. Competitivitatea IMM-urilor (corespunde Obiectivului Tematic 3 al 
FEDER);  
3. Economie cu emisie redusa de carbon (corespunde Obiectivului 
Tematic 4 al FEDER);  
4. Mediu si eficacitatea resurselor (corespunde Obiectivului Tematic 
6 al FEDER).  
 
Proiectele sunt impartite in doua faze:  
 
Faza 1 (1-3 ani) este dedicata invatarii interregionale si pregatirii 
pentru punerea in aplicare a lectiilor invatate din cooperare prin 
dezvoltarea de planuri de actiune.  
Actiunile finantate:  

 Schimburi de experienta;  

 Comunicare si diseminare;  

 Management si coordonare.  
Faza 2 (doi ani) este dedicata monitorizarii punerii in aplicare a 
fiecarui plan de actiune. Daca este necesar, proiecte pilot pot fi, de 
asemenea, testate in timpul acestei faze.  
Actiunile finantate:  

 Monitorizarea punerii in aplicare a planului de actiune;  

 Comunicare si diseminare;  

 Management si coordonare. 
 

 
Informatii suplimentare 
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/  

Uniunea Europeană 

Buget AC 2015 

359 milioane Euro. 

Intensitatea 

sprijinului 

85% pentru autoritatile si 
organismele publice  
75% pentru entitatile 

private nonprofit 

Termen limită 

31 iulie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 

IMM 

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
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LIFE Programme 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Contribuția la tranziția către o economie eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon 
și rezistență la schimbările climatice și la protejarea și îmbunătățirea 
calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de declin a 
biodiversității 
 
Categorii solicitanti eligibili: 
 

 Entitati publice 

 Organizații private comerciale 

 Organizații private noncomerciale, incluzand ONGurile.  
Comisia acordă o atenție deosebită proiectelor transnaționale, în 
cazul cărora cooperarea transnațională este determinantă pentru a 
garanta protecția mediului și a realiza obiective climatice. 
 
Criterii de eligibilitate 

 
Sub-programul „Mediu”, caruia i se vor aloca pentru aceasta cerere 
184.141.337 euro, are 3 domenii prioritare: 
 

 mediu si utilizarea eficienta a resurselor;  

 natura si biodiversitate;  

 guvernanta si informare in domeniul mediului. 
 

Sub-programul „Politici climatice”, caruia i se aloca 56.670.000 
euro, are 3 domenii prioritare:  

 atenuarea schimbarilor climatice; 

 adaptarea la schimbarile climatice;  

 guvernanta si informare in domeniul climei 
 
Cel putin 55% din alocarea financiara va fi utilizata pentru proiecte in 
sprijinul consevarii naturii si biodiversitatii.  

 
 

Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm  

Comisia Europeană 

Buget AC 2015 

240 811 337 Euro. 

Valoarea grantului 

Variabilă 

Termen limită 

15 septembrie 2015 
1 octombrie 2015 
7 octombrie 2015 
 
Funcție de sub-
program 

Categorie 
APL 
ONG 

IMM 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
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Erasmus+ Apel 2015 
ACŢIUNEA CHEIE 2  - Parteneriate 
strategice 
Tineret 

Descriere program 

Finanțator 

Parteneriatele strategice au scopul de a sprijini dezvoltarea, 
transferul și/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum 
și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a 
cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de 
experiență la nivel european.  
 
Categorii solicitanti eligibili: 
Instituții de învățământ superior, școli, ONGuri, centre educaționale, 
instituții publice, parteneri sociali, instituții de cercetare, furnizori de 
formare, biblioteci, muzee, centre de consiliere sau recunoaștere a 
competențelor etc. 
 
Criterii de eligibilitate 

 
Parteneriatele strategice pot realiza o gamă largă de activități: 

 activități care consolidează cooperarea între organizații, în 
vederea instituirii unor schimburi de practici; 

 activități care promovează dezvoltarea, testarea și/sau 
punerea în aplicare a unor practici inovatoare în domeniile 
educației, formării și tineretului; 

 activități care facilitează recunoașterea și validarea 
cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin 
învățarea formală, non-formală și informală; 

 activități de cooperare între autoritățile regionale pentru a 
promova dezvoltarea sistemelor de educație, 

 formare și tineret și integrarea acestora în acțiunile de 
dezvoltare locală și regională; 

 activități de sprijinire a cursanților cu handicap/nevoi speciale 
pentru finalizarea ciclurilor educaționale  

 activități de îmbunătățire a pregătirii și a mobilizării 
specialiștilor din domeniul educației și formării  

 inițiative transnaționale care promovează spiritul și 
aptitudinile antreprenoriale  
 

Valoarea totală a grantului acordat pentru un proiect este limitată la 
150 000 EUR pentru un proiect cu durata de 1 an, la 300 000 EUR 
pentru un proiect cu durata de 2 ani și la 450 000 EUR pentru un 
proiect cu durata de 3 ani. 
 
Durata proiectului între 6 și 36 de luni. 

 
Informatii suplimentare 
 
Adresa web pagina program www.erasmusplus.ro  
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Ghidul_programului_2015_RO_Erasmus
+.pdf  

Uniunea Europeană 

Buget AC 2015 

11 916 025 Euro. 

Valoarea grantului 

Maxim 450.000 Euro 

Termen limită 

30 aprilie 2015  

01 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.erasmusplus.ro/
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Ghidul_programului_2015_RO_Erasmus+.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Ghidul_programului_2015_RO_Erasmus+.pdf
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Europa Creativă 2014 – 2020 
Subprogramul Cultura 

Proiecte de cooperare 

Descriere program 

Finanțator 

Priorități: 

 acțiuni care oferă competențe, aptitudini, cunoștințe și care 
contribuie la consolidarea capacității sectoarelor culturale și 
creative, inclusiv prin adaptarea la noile tehnologii digitale, 
abordări inovatoare de dezvoltare a publicului, noi modele de 
afaceri și de management; 

 internaționalizarea carierelor artiștilor/profesioniștilor din 
domeniul culturii, pe baza unei strategii pe termen lung; 

 facilitarea accesului la oportunități profesionale; 

 activități culturale internaționale (expoziții, festivaluri, 
schimburi de experiență etc.); 

 dezvoltarea publicului (lărgirea accesului, diversificare, 
atragere de nonpublic, noi modalități de interacțiune și de 
lucru cu publicul). 

 
Categorii solicitanti eligibili: 

 toți operatorii din sectoarele culturale și creative (organizații 
neguvernamentale, instituții publice și companii private) care 
au cel puțin 2 ani de existență juridică. 

 Proiectele de mai mică amploare implică operatori din 
minimum 3 țări eligibile (1 lider și 2 parteneri)  

 Proiectele de mai mare amploare implică operatori din 
minimum 6 țări eligibile (1 lider și 5 parteneri)  
 

Criterii de eligibilitate 
 
Proiectele finanțate pot avea o durată maximă de 48 de luni.  
 
Tipuri de activități: 

 schimburi de experiență între diverși actori culturali: sesiuni 
de training, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale 
și instrumente-suport, inclusiv online etc.; 

 activități de susținere a dezvoltării carierelor 
artiștilor/profesioniștilor din domeniul culturii la nivel 
transnațional: vizite de lucru în alte țări, rezidențe artistice, 
masterclass-uri, coproducții, activități împreună cu 
publicul/comunitățile locale dintr-o altă țară etc.; 

 diverse tipuri de activități în coproducție, realizate de 
operatori din mai multe țări (teatre, orchestre, festivaluri etc.) 
și prezentate unui public cât mai numeros și mai diversificat; 

 expoziții itinerante, turnee, festivaluri etc. care se desfășoară 
în mai multe țări și au potențialul de a aduce în fața publicului 
creații europene. 

 
Informatii suplimentare 
Adresa web pagina program http://www.europa-creativa.eu/linii-de-
finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm   

Uniunea Europeană 

Buget linie de 
finantare 

318.000.000 Euro 

Valoarea grantului 

Proiecte mici:  
maximum 200.000 € (60% din 
bugetul total eligibil) 
 
Proiecte mari:  
Maximum 2 milioane € (50% din 

bugetul total eligibil) 

Termen limită 

07 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
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Europa pentru Cetateni 2014-2020 
Componenta 2 Implicare democratică şi 
participare civică 

Măsura 2.1 Înfrăţirea între localităţi 

Descriere program 

Finanțator 

Măsura 2.1 Înfrăţirea între localităţi vizează susținerea proiectelor 
care reunesc o gamă largă de cetățeni din orașele înfrățite în jurul 
unor teme corespunzătoare obiectivelor programului.  
 
Prin mobilizarea cetățenilor la nivel local și la nivelul Uniunii pentru a 
dezbate aspecte concrete din agenda politică europeană, măsura 
urmărește promovarea participării civice la procesul de elaborare a 
politicilor Uniunii și sporirea oportunităților de angajament societal și 
voluntariat la nivelul Uniunii. Înfrățirea trebuie înțeleasă în sens larg 
și se referă la municipalitățile care au semnat sau urmează să 
semneze acorduri de înfrățire, precum și la municipalitățile care, prin 
alte forme de parteneriat, încurajează cooperarea și legăturile 
culturale dintre ele. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 Orașe/municipalități  

 Comitetele de înfrățire care reprezintă autorități locale 

 Organizații nonprofit care reprezintă autoritățile locale.  
 

Criterii de eligibilitate 
 

 Un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 2 
țări eligibile, dintre care cel puțin una este stat membru al 
UE. 

 Un proiect trebuie să implice cel puțin 25 de participanți 
invitați.  

 Grantul maxim eligibil pentru un proiect: 25 000 EUR. 

 Activitățile trebuie să se desfășoare în oricare dintre țările 
eligibile participante la proiect. 

 Proiectele vor incepe in perioada 1 ianuarie 2016 – 30 
septembrie 2016; 

 Durata maximă a reuniunii: 21 de zile. 
 
 
Informatii suplimentare 
Adresa web pagina program http://www.europapentrucetateni.eu/  
Pagina web relevanta (hiperlink) 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf  

Uniunea Europeană 

Buget program 

185 468 000 Euro 

Valoarea grantului 

Maxim 25.000 Euro 

Termen limită 

01 septembrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europapentrucetateni.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
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Europa pentru Cetateni 2014 – 2020 
Componenta 2 Implicare democratică şi 
participare civică 
Măsura 2.2 Retele de orase 

Descriere program 

Finanțator 

Municipalitățile și asociațiile care lucrează împreună pe o temă 
comună pe termen lung pot dori să creeze rețele de orașe pentru a 
spori durabilitatea cooperării lor. Crearea de rețele între 
municipalități pe probleme de interes comun pare să fie o modalitate 
importantă de schimb de bune practici. 
 
Se așteaptă ca rețelele de orașe: 
• să integreze o serie de activități privind temele de interes comun 
care trebuie abordate în contextul obiectivelor programului sau al 
priorităților anuale; 
• să stabilească grupuri țintă pentru care temele alese sunt relevante 
în mod special și să implice membri ai comunității care își desfășoară 
activitatea în domeniul respectiv (de exemplu, experți, asociații 
locale, cetățeni și grupuri de cetățeni afectați în mod direct de tema 
aleasă etc.); 
• să servească drept fundament pentru inițiative și acțiuni viitoare 
între orașele implicate cu privire la aspectele abordate sau la alte 
aspecte de interes comun. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 orașe/municipalități sau comitete de înfrățire sau rețele ale 
acestora; 

 alte autorități de la nivel local/regional; 

 federații/asociații de autorități locale; 

 organizații non-profit care reprezintă autoritățile locale. 
Organizațiile nonprofit ale societății civile pot fi parteneri în cadrul 
proiectelor. 
 
Criterii de eligibilitate 

 Un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 4 țări 
eligibile, dintre care cel puțin una este stat membru al UE. 

 Proiectele vor incepe in perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 
2016; 

 Durata maximă a proiectului este de 24 de luni. 
 
Informatii suplimentare 
Adresa web pagina program http://www.europapentrucetateni.eu/  
Pagina web relevanta (hiperlink) https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf  

Uniunea Europeană 

Buget program 

185 468 000 Euro 

Valoarea grantului 

Maxim 150.000 Euro 

Termen limită 

01 septembrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europapentrucetateni.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Proiecte CD pentru atragerea de personal cu 
competențe avansate din străinătate (A 1. 1.4: 
Atragerea de personal cu competențe avansate 
din străinătate pentru consolidarea capacității de 
cercetare-dezvoltare) 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
- Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE 
- Generarea de rezultate ştiinţifice de interes economic 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organizaţie de cercetare, care este o instituţie de drept public 
sau privat, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea 

 Intreprindere cu activitate C-D menţionată în statut 
 
Activitati eligibile 

 activități de cercetare fundamentală;  

 activităţi de cercetare industrială;  

 activităţi de dezvoltare experimentală;  

 activități privind realizarea de studii de fezabilitate 
pregătitoare pentru activitățile CD  

 activităţi pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor 
de proprietate industrială (numai pentru organizații de 
cercetare si IMM-uri);  

  activităţi de informare şi publicitate pentru proiect (numai 
pentru organizaţii de cercetare);  

 management de proiect (numai pentru organizaţii de 
cercetare). 

 
Valoare asistența financiară nerambursabilă max. 9.000.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro  
 
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.1.4/Sectiunea%
20E/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf  

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

427 milioane lei 

Termen limită 

1 septembrie 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
 

Buget competitie 

Finanțare primită (%) 

Variabila 25 – 100 % 

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.1.4/Sectiunea%20E/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.1.4/Sectiunea%20E/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Proiecte de investiții pentru instituții publice de 
CD/ universități (A 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD) 
 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Sprijinirea instituțiilor publice de cercetare în vederea creșterii 
capacității lor de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe 
prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalații de 
cercetare, care pot deservi cerințele de inovare ale unor structuri cu 
potențial de cluster, existente sau emergente, din sectoare 
economice competitive sau cu potențial de creștere la nivel național 
sau al comunităților unde se dezvoltă aceste investiții de cercetare. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituții de drept public cu personalitate juridică, care fac parte 
din sistemul național de cercetare-dezvoltare 
 
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: 

 Construcția de noi laboratoare, centre de cercetare, însoțită 
obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și 
instrumente de cercetare ; 

 Modernizarea, extinderea, consolidarea și schimbarea de 
destinație a laboratoarelor, centrelor de cercetare existente, 
însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și 
instrumente de cercetare;  

 Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare. 
 

Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei 
Asistența financiară nerambursabilă constituie 100% din totalul 
costurilor eligibile 
Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate 
depăşi 225.000.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro  
 
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20F%20Proiecte%
20de%20investitii%20pt%20institutii%20publice%20CD%20univers
itati/Ghid-unic-sectiunea-F-2.pdf  

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

365 milioane lei 

Termen limită 

25 august 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
 

Buget competitie 

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20F%20Proiecte%20de%20investitii%20pt%20institutii%20publice%20CD%20universitati/Ghid-unic-sectiunea-F-2.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20F%20Proiecte%20de%20investitii%20pt%20institutii%20publice%20CD%20universitati/Ghid-unic-sectiunea-F-2.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20F%20Proiecte%20de%20investitii%20pt%20institutii%20publice%20CD%20universitati/Ghid-unic-sectiunea-F-2.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de 
cunoștințe 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  

 creșterea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la 
facilitățile organizațiilor de cercetare publice (instituţii de 
învăţământ superior şi de cercetare-dezvoltare) 

 dezvoltarea de soluții inovative pentru obținerea de produse 
şi procese, tehnologii noi/ îmbunătăţite identificate de 
întreprinderi ca fiind cerute de piață 

Categorii solicitanti eligibili 

 Organizaţie de cercetare, care este o instituţie de drept public 
sau privat, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea 

 
Activitati eligibile 

 Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe 

 Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, 
instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare 

 Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-
dezvoltare și de sprijinire a inovării 

 Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare 
experimentală realizate în colaborare efectivă cu o 
întreprindere 

 Activități de management de proiect (inclusiv activităţi de 
informare şi publicitate privind proiectul). 

 
Valoare asistența financiară nerambursabilă: min. 4.500.000 lei 
şi max. 13.500.000 lei 
 
Organizația de cercetare primește 100% din valoarea cheltuielilor 
eligibile pentru activitățile prestate. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro  
 
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.2.3/Sectiunea%
20G/Ghid%20Sectiunea%20G.pdf  

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

473 milioane lei 

Termen limită 

11 august 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
 

Buget competitie 

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.2.3/Sectiunea%20G/Ghid%20Sectiunea%20G.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.2.3/Sectiunea%20G/Ghid%20Sectiunea%20G.pdf
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Finanțator 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Finanțare primită (%) 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.1 Investitii in exploatatii 

agricole 

Maxim 50% 

Descriere program 

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, organizati ca PFA, intreprindere individuala, 
intreprinderi familiale, societate comerciala infiintata in baza Legii 
nr.31/1990, institute de cercetare-dezvoltare,centre,statiuni şi 
unități de cercetare‐dezvoltare din domeniul agricol cu 
personalitate juridică, de drept public sau privat, etc; 

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

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

 Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor 
zootehnice sau vegetale; 

 Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul 
tinerilor fermieri; 

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

 Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, 
precum si investitii in vederea comercializarii; 

 Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru 
irigatii in cadrul fermei; 

 Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse 
regenerabile, destinata exclusiv consumului propriu; 

 Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software 
si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci 
 

Valoare fonduri nerambursabile: 200.000 – 2.000.000 Euro 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
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Europa Creativă 2014 – 2020,  Subprogramul 
Cultura 
Proiecte de cooperare 

Descriere program 

Finanțator 

Priorități: 

 acțiuni care oferă competențe, aptitudini, cunoștințe și care 
contribuie la consolidarea capacității sectoarelor culturale și 
creative, inclusiv prin adaptarea la noile tehnologii digitale, 
abordări inovatoare de dezvoltare a publicului, noi modele de 
afaceri și de management; 

 internaționalizarea carierelor artiștilor/profesioniștilor din 
domeniul culturii, pe baza unei strategii pe termen lung; 

 facilitarea accesului la oportunități profesionale; 

 activități culturale internaționale (expoziții, festivaluri, 
schimburi de experiență etc.); 

 dezvoltarea publicului (lărgirea accesului, diversificare, 
atragere de nonpublic, noi modalități de interacțiune și de 
lucru cu publicul). 

 
Categorii solicitanti eligibili: 

 toți operatorii din sectoarele culturale și creative (organizații 
neguvernamentale, instituții publice și companii private) care 
au cel puțin 2 ani de existență juridică. 

 Proiectele de mai mică amploare implică operatori din 
minimum 3 țări eligibile (1 lider și 2 parteneri)  

 Proiectele de mai mare amploare implică operatori din 
minimum 6 țări eligibile (1 lider și 5 parteneri)  
 

Criterii de eligibilitate 
 
Proiectele finanțate pot avea o durată maximă de 48 de luni.  
 
Tipuri de activități: 

 schimburi de experiență între diverși actori culturali: sesiuni 
de training, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale 
și instrumente-suport, inclusiv online etc.; 

 activități de susținere a dezvoltării carierelor 
artiștilor/profesioniștilor din domeniul culturii la nivel 
transnațional: vizite de lucru în alte țări, rezidențe artistice, 
masterclass-uri, coproducții, activități împreună cu 
publicul/comunitățile locale dintr-o altă țară etc.; 

 diverse tipuri de activități în coproducție, realizate de 
operatori din mai multe țări (teatre, orchestre, festivaluri etc.) 
și prezentate unui public cât mai numeros și mai diversificat; 

 expoziții itinerante, turnee, festivaluri etc. care se desfășoară 
în mai multe țări și au potențialul de a aduce în fața publicului 
creații europene. 

 
Informatii suplimentare 
Adresa web pagina program http://www.europa-creativa.eu/linii-de-
finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm   

Uniunea Europeană 

Buget linie de 
finantare 

318.000.000 Euro 

Valoarea grantului 

Proiecte mici:  
maximum 200.000 € (60% din 
bugetul total eligibil) 
 
Proiecte mari:  
Maximum 2 milioane € (50% din 

bugetul total eligibil) 

Termen limită 

07 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
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LIFE Programme 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Contribuția la tranziția către o economie eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon 
și rezistență la schimbările climatice și la protejarea și îmbunătățirea 
calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de declin a 
biodiversității 
 
Categorii solicitanti eligibili: 
 

 Entitati publice 

 Organizații private comerciale 

 Organizații private noncomerciale, incluzand ONGurile.  
Comisia acordă o atenție deosebită proiectelor transnaționale, în 
cazul cărora cooperarea transnațională este determinantă pentru a 
garanta protecția mediului și a realiza obiective climatice. 
 
Criterii de eligibilitate 

 
Sub-programul „Mediu”, caruia i se vor aloca pentru aceasta cerere 
184.141.337 euro, are 3 domenii prioritare: 
 

 mediu si utilizarea eficienta a resurselor;  

 natura si biodiversitate;  

 guvernanta si informare in domeniul mediului. 
 

Sub-programul „Politici climatice”, caruia i se aloca 56.670.000 
euro, are 3 domenii prioritare:  

 atenuarea schimbarilor climatice; 

 adaptarea la schimbarile climatice;  

 guvernanta si informare in domeniul climei 
 
Cel putin 55% din alocarea financiara va fi utilizata pentru proiecte in 
sprijinul consevarii naturii si biodiversitatii.  

 
 

Informatii suplimentare 
 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm  

Comisia Europeană 

Buget AC 2015 

240 811 337 Euro. 

Valoarea grantului 

Variabilă 

Termen limită 

15 septembrie 2015 
1 octombrie 2015 
7 octombrie 2015 
 
Funcție de sub-
program 

Categorie 
APL 
ONG 

IMM 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
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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 
contextual problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre 
obligatiile familial 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 
inscrierii in Program si cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa 
detina peste 50% din partile sociale ale societatii in cazul 
microintreprinderilor aplicante sau reprezentantul persoanei fizice 
autorizate / intreprinderii individuale care desfasoara activitati 
economice, sa fie femeie; 
 
Activitati eligibile 
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din 
categoriile eligibile: 

 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; 

 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;  

 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; 

 achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul; 

 mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe 
care s-a accesat programul, etc. 

Valoare grant: max. 50.000 lei 
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-
12mai2015/ 
 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

1.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
actualizata in 13 mai 

2015 
 
 
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
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Programul national multianual de infiintare 
si dezvoltare de incubatoare tehnologice si 

de afaceri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, 
prin infiintarea unor noi incubatoare de afaceri, precum si prin dezvoltarea 
incubatoarelor de afaceri deja existente. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Autoritatea Publica Locala sau autoritatea privata reprezentativa la nivel 
national in domeniul antreprenoriatului. 
Beneficiari finali: Potentiali intreprinzatori care intentioneaza sa infiinteze 
o intreprindere in conformitate cu legislatia nationala (IMM-uri nou-
infiintate) sau intreprinderi deja existente (IMM-uri cu istoric de 
functionare), care se incadreaza in categoria IMM-urilor. 
 
 
Activitati eligibile 
In cadrul Programului, autoritatile publice locale partenere vor pune la 
dispozitia incubatoarelor de afaceri  spatii cu titlu gratuit si facilitatile 
necesare pentru a asigura functionalitatea acestora in beneficiul IMM-
urilor selectate. 
 
Beneficiile firmelor incubate sunt: 

 asigurarea, cu titlu gratuit, de spatii de birouri mobilate si dotate 
cu echipament IT&C, spatii de productie in limita disponibilitatii; 

 acces la sali de training, sali de conferinte, spatii expozitionale; 

 acces la infrastructura de utilitati a incubatorului (energie termica, 
electrica, apa, gaz etc.), acces la telecomunicatii si internet; 

 acces la servicii administrative (curatenie, paza, secretariat) 
prestate prin intermediul Administratorului Incubatorului; 

 alocatii financiare nerambursabile; 

 acces servicii de informare si documentare oferite de 
Administratorul Incubatorului; 

 acces la instruire, consultanta si asistenta in perioada de pre-
incubare pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, 
a studiilor de fezabilitate etc.; 

 acces la asistenta pentru dezvoltarea de parteneriate nationale si 
internationale. 
 

Valoare grant: variabila 
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-
12mai2015/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

13.300.000 lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
actualizata in 15 mai 

2015 
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
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Programul national multianual pentru 
sustinerea mestesugurilor si artizanatului 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Organizarea a opt Targuri Regionale pentru Artizanat si Mestesuguri 
2015 si organizarea a 48 de Piete traditionale. 
Sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii si 
conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 societatile comerciale, societatile cooperative, persoanele fizice 
autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familial care 
desfasoara activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor 
traditionale si in domeniul artei populare si artizanatului, 

 asociatiile profesionale sau fundatiile ce au ca scop promovarea 
mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de 
operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu specific 
traditional, inclusive din domeniul artei populare si artizanatului. 

 
Activitati eligibile 

 organizarea unor targuri regionale ale mestesugarilor si 
artizanilor sub forma unei expozitii cu vanzare; 

 organizarea de piete traditionale ale mestesugarilor si artizanilor 
sub forma unei expozitii cu vanzare; 

 organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si 
prezentari in scopul promovarii produselor si serviciilor realizate 
de catre artizani si mestesugari, castigarii de piete externe noi 
pentru acest tip de produse si servicii, cresterii numarului 
intreprinzatorilor de succes si a imbunatatirii competentelor 
antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata atat a  
mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de 
acestia, promovarii serviciilor si produselor realizate apelandu-se 
la tehnologii simple si avand o component de prelucrare manuala 
semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale; 

 diseminarea de materiale informative; 

 dobandirea de atestate/certificate de formare profesionala in 
domeniul mestesugurilor si artizanatului. 

Valoare grant 
Se asigura participarea gratuita la targ pentru beneficiarii selectati in 
urma inscrierii online in program. Suma maxima acordata unui 
beneficiar pentru transport, cumulat,  nu va depasi 1000 lei pentru targ, 
respectiv 1500 lei pentru pietele traditionale 
 
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-
12mai2015/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

1.700.000 lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
actualizata in 15 mai 

2015 
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/


 pag. 35 
Catalogul surselor de finanțare – 2/2015, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Programul de dezvoltare si modernizare a 
activitatilor de comercializare a produselor 
si serviciilor de piata 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a 
produselor si serviciilor de piata  
Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de 
servicii de piata. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderi mici si mijlocii si  societati 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 echipamente IT tehnica de calcul; 

 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; 

 achizitionarea de mijloace de transport marfa sau microbus 
transport persoane; 

 certificarea unui sistem de management al calitatii/ 
mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei 
alimentelor; 

 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 
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-
12mai2015/ 
 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

20.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 90% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
actualizata in 13 mai 

2015 
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
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Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania 
pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor 

mici si mijlocii 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri 
de munca, cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii capabile sa 
faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile 
globalizarii pietelor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoanele fizice care au studii medii sau superioare definitivate cu 
diploma de bacalaureat/licenta sau adeverinta care sa ateste 
finalizarea studiilor. 
 
Activitati eligibile 
 
Prin Program se finanteaza workshop-urile UNCTAD EMPRETEC 
Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in 
domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in 
scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, 
necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri. 
 
Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea 
celor 5 centre EMPRETEC (un centru national – EMPRETEC Romania 
si 4 centre regionale – EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, 
EMPRETEC Oltenia-Banat si EMPRETEC Moldova) si se vor desfasura 
in 8 locatii (arondate celor 8 OTIMMC organizatoare: Brasov, Cluj 
Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, 
Ploiesti, Targu Mures, Timisoara). 
 
 
Procedura de desfasurare a workshop-urilor si locatiile vor fi afisate pe 
site-ul www.aippimm.ro. 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-
12mai2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

1.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
actualizata in 13 mai 

2015 
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
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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, 
constructii, achizitionarea de spatii, achizitionarea de mobilier, 
echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, 
aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de 
calcul, mijloace de transport marfa, cu exceptia vehiculelor de 
transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care 
efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor. 
Autoturismele sunt eligibile in cadrul Programului, numai pentru 
urmatoarele activitati: transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, 
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule 
rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553 Scoli de conducere. 

 investitiile in active necorporale referitoare la: brevete, licente, 
marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize, 
etichetare ecologica, etc.); realizare site. 

 alte costuri de operare 
 
Valoare grant: max.44.821 lei/beneficiar 

 Garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor 
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N., pana la cel mult 
80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 
euro, echivalentul in lei 

 Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de 
angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat 
de cel mult patru salariati 

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-
12mai2015/ 
 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

29.879.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max 50% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
actualizata in 13 mai 

2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/
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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/opportunities
/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html 

 

Comisia Europeană 

Buget apel 

100 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

între 70%-100% 

Termen limită 

29 Aprilie 2015 

01 Septembrie 2015 

01 Decembrie 2015 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
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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 

 Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea 
numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale; 

 Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri 
de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea 
disparităților dintre rural și urban; 

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, artciole 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_pnd
r_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole?amp;lang=RO 
 

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?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 9a Infiintarea grupurilor de producatori 

in sectorul pomicol 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 Imbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor 
pomicole; 

 Integrarea pe piață a producătorilor primari; 

 Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în 
comun a producției; 

 Crearea și promovarea lanțurilor scurte; 

 Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, 
siguranță alimentară etc; 
 

Categorii solicitanti eligibili 
 
Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în 
definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către 
autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea 
sprijinului; 

 

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 astfel: 
• anul I - 10% 
• anul II - 8% 
• anul III - 6% 
• anul IV - 5% 
• anul V - 4%. 
 

Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pn
dr_sector_pomicol_sm_9a_grupuri_de_producatori_in_pomicultu
ra?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_9a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_9a_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, organizati ca PFA, intreprindere individuala, 
intreprinderi familiale, societate comerciala infiintata in baza Legii 
nr.31/1990, institute de cercetare-dezvoltare,centre,statiuni şi 

unități de cercetare‐dezvoltare din domeniul agricol cu 
personalitate juridică, de drept public sau privat, etc; 

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

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

 Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor 
zootehnice sau vegetale; 

 Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul 
tinerilor fermieri; 

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

 Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, 
precum si investitii in vederea comercializarii; 

 Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru 
irigatii in cadrul fermei; 

 Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse 
regenerabile, destinata exclusiv consumului propriu; 

 Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software 
si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci 
 

Valoare fonduri nerambursabile: 200.000 – 2.000.000 Euro 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pnd
r_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO 
 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Finanțare primită (%) 

Maxim 50% 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.1a Investitii in exploatatii 

pomicole 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 

 Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea 
calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței 
generale a exploatațiilor pomicole; 

 Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării 
fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor 
obținute; 

 Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 

 Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii 
și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin 
reducerea consumului de energie. 

 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 
4, ca fiind 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; 

 Grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative 
agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul 
pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească 
interesele propriilor membri. 
 

Activitati eligibile 
 
Sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei pentru 
pepiniere si capsuni in spatii protejate si cu respectarea zonarii speciilor 
pomicole pentru celelalte tipuri de investitii. 

 
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 

70.586.064 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

30 octombrie 2015, 
ora 16 

 

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 7.6 Investitii asociate cu protejarea 

patromoniului 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 
 

 Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 Unități de cult conform legislației în vigoare; 

 Persoane fizice autorizate / societăți comerciale care dețin în 
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, 
de clasă 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. 
 

Valoare grant:  
 

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

 85% 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 nelansat 

Finanțare primită (%) 

85% - 100% 

Termen limită 

Apel nelansat 

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?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

93.489.143 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

30 octombrie 2015, 
ora 16 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole?amp;lang=RO
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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 cainvestițiile realizate să deservească interesele propriilor 
membri. 
 

Activitati eligibile 
 

 înființarea, extinderea și/ sau modernizarea unităților ce 
procesează materie primă provenită din sectorul pomicol;  

 înființarea, extinderea și/ sau modernizarea de rețelele locale de 
colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare; 

 producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea 
proprie; 

 acțiuni de marketing; 
 
Valoare grant: variabila 
 

 
Informatii suplimentare 
 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lan
g=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

8.629.953 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

30 octombrie 2015, 
ora 16 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lang=RO
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici 

Descriere program 

Finanțator 

 
Obiectiv 
 
Sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților 
agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu 
structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea 
fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și 
medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă 
încadrată în categoria de fermă mică pentru o perioadă de minimum 10 
ani. 
 
Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 
11.999 SO (valoarea producției standard) 
 
Activitati eligibile 
 
Investitii pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin 
dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura 
agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in 
special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si 
imbunatatirea calitatii 
activelor fixe. 
 
 
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_generale_pndr_investitii_prin_pnd
r_sm_6_3_dezvoltare_ferme_mici?amp;lang=RO 

 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

72.848.330 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

30 octombrie 2015, 

ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_3_dezvoltare_ferme_mici?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_3_dezvoltare_ferme_mici?amp;lang=RO
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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_s
m_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 
Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea 
obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului fermier 
inceperea activitatilor agricole. 
Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 sa aiba dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO 

 sa fie inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – 
APIA, in Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor – 
ANSVSA 

 sa fie inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica 
 
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?amp;lang=RO 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

Buget apel 

111.209.889 Euro 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

30 octombrie 2015, 

ora 16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri?amp;lang=RO
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri?amp;lang=RO
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Proiecte CD pentru atragerea de personal cu 
competențe avansate din străinătate (A 1. 1.4: 
Atragerea de personal cu competențe avansate din 
străinătate pentru consolidarea capacității de 
cercetare-dezvoltare) 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
- Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE 
- Generarea de rezultate ştiinţifice de interes economic 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organizaţie de cercetare, care este o instituţie de drept public 
sau privat, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea 

 Intreprindere cu activitate C-D menţionată în statut 
 
Activitati eligibile 

 activități de cercetare fundamentală;  

 activităţi de cercetare industrială;  

 activităţi de dezvoltare experimentală;  

 activități privind realizarea de studii de fezabilitate 
pregătitoare pentru activitățile CD  

 activităţi pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor 
de proprietate industrială (numai pentru organizații de 
cercetare si IMM-uri);  

  activităţi de informare şi publicitate pentru proiect (numai 
pentru organizaţii de cercetare);  

 management de proiect (numai pentru organizaţii de 
cercetare). 

 
Valoare asistența financiară nerambursabilă max. 9.000.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro  
 
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.1.4/Sectiunea%
20E/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf  

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

427 milioane lei 

Termen limită 

1 septembrie 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 
 

Buget competitie 

Finanțare primită (%) 

Variabila 25 – 100 % 

http://www.poc.research.ro/
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.1.4/Sectiunea%20E/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Actiunea%201.1.4/Sectiunea%20E/Ghid%20Sectiunea%20E.pdf
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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.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20A%20Proiec
te%20de%20investitii%20pt%20departamente%20CD%20ale%2
0intreprinderilor/Ghid-unic-sectiunea-A.pdf 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila intre 50-70% 

Termen limită 

12 august 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20A%20Proiecte%20de%20investitii%20pt%20departamente%20CD%20ale%20intreprinderilor/Ghid-unic-sectiunea-A.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20A%20Proiecte%20de%20investitii%20pt%20departamente%20CD%20ale%20intreprinderilor/Ghid-unic-sectiunea-A.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20A%20Proiecte%20de%20investitii%20pt%20departamente%20CD%20ale%20intreprinderilor/Ghid-unic-sectiunea-A.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Întreprinderi nou infiintate inovatoare (A 1.2.1)   

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  

Stimularea inovarii în întreprinderi nou-înființate inovatoare, care 
dezvoltă produse şi/sau procese noi sau substanțial îmbunătățite în 
scopul producției și comercializării. Specificul acestui tip de proiect 
constă în valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei 
brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor produse 
(bunuri sau servicii), procese, tehnologii identificate de aplicant ca fiind 
cerute de piață pe bază de pre-comenzi sau pre-contracte ferme 
deținute de aplicant. 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprindere nou-infiintata inovatoare (intreprindere mica, cu o vechime 
de pana la 5 ani de la inregistrare, care nu a fost si nu este cotata in lista 
oficiala a unei burse de valori, care nu a distribuit inca profituri si care nu 
s-a format printr-o fuziune). 
Costurile aferente activitatii de cercetare si dezvoltare reprezinta cel putin 
10% din costurile sale totale de functionare inregistrate cel putin in cursul 
unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat) 
Este obligatorie existenta unui istoric financiar pentru cel putin un an fiscal 
anterior depunerii cererii de finantare. 
Solicitantul detine: 

 Un brevet 

 Cerere de brevet  

 Teza de doctorat – a directorului de proiect, angajat al 
intreprinderea nou creata aplicanta 

 Drept de utilizare al unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un 
contract de cercetare finantat din surse publice 

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. 
In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini investitii initiale 
pentru: 

 Activitatile de cercetare industriala se vor realiza direct de aplicant 
sau prin achizitia unui serviciu de cercetare 

 Activitatile de dezvoltare experimentala se vor realiza direct de 
aplicant sau prin achizitia unui serviciu de cercetare 

 Activitatile de inovare se vor realiza direct de aplicant sau prin 
achizitia unui serviciu de inovare 

 Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-
dezvoltarii 

Valoare grant: maxim 6.750.000 lei (echivalentul in lei a 1,5 milioane 
euro) 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20D%20Intreprinderi%20n
ou%20infiintate%20inovatoare/Ghid-unic-sectiunea-D.pdf 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

12 august 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20D%20Intreprinderi%20nou%20infiintate%20inovatoare/Ghid-unic-sectiunea-D.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20D%20Intreprinderi%20nou%20infiintate%20inovatoare/Ghid-unic-sectiunea-D.pdf
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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 cercetaredezvoltare (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 

12 august 2015, ora 16 

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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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 nouinfiintate: 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 T.V.A., 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/hg807.html?pagina=domenii 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

100 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

Max 50% 

Termen limită 

 
Depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii
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Surse de finanțare 

pentru 
 

CLUSTERE 
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Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Finanțare primită (%) 

variabila intre 50-65% 

Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Clustere de inovare (A 1.1.1 - Mari infrastructuri 
de CD) 

Descriere program 

Obiectiv  
- creșterea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul 
clusterelor de inovare 
- creșterea competitivităţii economice a clusterelor de inovare și crearea 
de noi locuri de muncă 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Solicitantul este entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și 
exploatează un cluster de inovare din România 
 
Activitati eligibile 
Proiectele se concentreaza domeniile 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. In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini: 

 Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD in clusterele de 
inovare si/sau modernizarea facilitatilor CD existente 
(departamente/ centre/ laboratoare de cercetare-dezvoltare 
comune, care apartin clusterului, desi pot fi localizate fizic in 
cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului); 

 Activitati de inovare in clustere (obtinerea, validarea siprotejarea 
brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului, 
detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia 
clusterului, achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii 
si achizitia de servicii de sprijinire a inovarii); 

 Activitati de exploatare pentru sprijinirea functionarii  lusterelor 
(animarea si promovarea clusterului, estionarea instalatiilor 
clusterului, organizarea de programe de  formare, ateliere, 
conferinte). 

Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei, dar nu va depasi 
echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro in cazul in care 
proiectul contine si activitati de inovare pentru cluster. 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20B%20Clustere%
20de%20inovare/Ghid-unic-sectiunea-B.pdf 

 

Termen limită 

18 august 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20B%20Clustere%20de%20inovare/Ghid-unic-sectiunea-B.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20B%20Clustere%20de%20inovare/Ghid-unic-sectiunea-B.pdf
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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/opportunities
/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html 

 

Comisia Europeană 

Buget apel 

100 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

între 70%-100% 

Termen limită 

29 Aprilie 2015 

01 Septembrie 2015 

01 Decembrie 2015 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Clustere de inovare (A 1.1.1 - Mari infrastructuri de 
CD) 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Cresterea capacitatii de cercetare, dezvoltare si inovare in domeniile 
identificate de Strategia Nationala de CDI 2014-2020 ca domenii de 
cercetare de specializare inteligenta, precum si in sanatate, identificat ca 
domeniu prioritar de interes national. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Clusterele de inovare = structuri sau grupuri organizate de parti 
independente (intreprinderi nou-infiintate inovatoare, intreprinderi mici,  
mijlocii si mari, precum si organizatii de cercetare si diseminare a 
cunostintelor, organizatii non-profit si alti operatori economici afiliati) 
concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea 
utilizarii in comun a echipamentelor si a schimbului de cunostinte si 
cunostinte de specialitate si prin contributii efective la transferul de 
cunostinte, stabilirea de  contacte, diseminarea informatiilor si 
colaborarea intre intreprinderi si alte organizatii din cluster. Entitatea 
juridica ce  administreaza si exploateaza clusterul de inovare este 
inregistrata in Romania si este constituita conform legislatiei relevante in 
vigoare ca societate comerciala, asociatie sau fundatie. 
 
Activitati eligibile 
Proiectele se concentreaza domeniile 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. In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini: 

 Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD in clusterele de 
inovare si/sau modernizarea facilitatilor CD existente 
(departamente/ centre/ laboratoare de cercetare-dezvoltare 
comune, care apartin clusterului, desi pot fi localizate fizic in 
cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului); 

 Activitati de inovare in clustere (obtinerea, validarea siprotejarea 
brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului, 
detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia 
clusterului, achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii 
si achizitia de servicii de sprijinire a inovarii); 

 Activitati de exploatare pentru sprijinirea functionarii  lusterelor 
(animarea si promovarea clusterului, estionarea instalatiilor 
clusterului, organizarea de programe de  formare, ateliere, 
conferinte). 

Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei, dar nu va depasi 
echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro in cazul in care 
proiectul contine si activitati de inovare pentru cluster. 
Informatii suplimentare 
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20B%20Clustere%
20de%20inovare/Ghid-unic-sectiunea-B.pdf 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel lansat 

Finanțare primită (%) 

variabila intre 50-65% 

Termen limită 

12 august 2015, ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20B%20Clustere%20de%20inovare/Ghid-unic-sectiunea-B.pdf
http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20B%20Clustere%20de%20inovare/Ghid-unic-sectiunea-B.pdf
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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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