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Titlu

Obiectivul
programului

Solicitanti
eligibili

Activitati
eligibile

Valoarea
grantului

Termen
limita

Modernizarea
exploatatiilor
agricole
FERMA DE FAMILIE
(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 121)

Promovarea
investitiilor in
exploatatiile agricole
din sectorul vegetal si
de crestere a
animalelor pentru
realizarea de
constructii noi si/ sau
modernizarea
constructiilor agricole
existente din cadrul
acestora si a
utilitatilor aferente,
achizitionarea de
masini si utilaje noi,
infiintarea de
plantatii, etc.

Persoane fizice sau juridice
care practica in principal
activitati agricole a caror
exploatatie are o dimensiune
cuprinsa intre 2 si 50 UDE si
care este inregistrata in
Registrul unic de identificare /
Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari
eligibili:
- Persoana fizica
- Persoana fizica autorizata
- Intreprindere individuala
- Intreprindere familiala
- Societate in nume colectiv
- Societate in comandita
simpla
- Societate pe actiuni
- Societate in comandita pe
actiuni
- Societate cu raspundere
limitata
- Societate comerciala cu
capital privat
- Societate agricola
- Societate cooperativa
agricola
- Grup de producatori, doar
cu conditia ca investitiile
realizate sa deserveasca
interesele propriilor membri

1. Construirea si/ sau modernizarea
cladirilor utilizate pentru productia
agricola la nivel de ferma;
2. Construirea si/ sau modernizarea
infrastructurii rutiere interne sau de
acces din domeniul agricol;
3. Construirea si/ sau modernizarea
fermelor de taurine pentru
productia de lapte;
4. Construirea si/ sau modernizarea
serelor;
5. Achizitionarea sau achizitionarea
in leasing de tractoare noi, combine
de recoltat, masini, utilaje,
instalatii, echipamente si accesorii,
echipamente si software
specializate;
6. Achizitionarea sau achizitionarea
in leasing de noi mijloace de
transport specializate;
7. Inlocuirea plantatiilor viticole din
soiuri nobile ajunse la sfarsitul
ciclului biologic de productie
(minim 40 ani) si care nu sunt
incluse in sistemul de
restructurare/ reconversie al
plantatiilor de vita-de vie sprijinit
prin FEGA in cadrul OCP vin si
infiintarea plantatiilor pentru
struguri de masa;
8. Infiintarea plantatiilor de pomi,
arbusti fructiferi si capsuni;
9. Infiintarea pepinierelor de vita de
vie, pomi fructiferi si arbusti, alti
arbori;
10. Investitii pentru producerea si
utilizarea durabila a energiei din
surse regenerabile in cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de
culturi de specii forestiere cu ciclu

Valoarea maxima
eligibila a unui
proiect nu va
depasi 125.000
Euro.

Depunerea
cererilor
de finantare
are loc in
perioada
20 mai 18 iulie
2014

NOU!
Sursa: www.apdrp.ro

Contributia
beneficiarului:
30%-60%

2

Modernizarea
exploatatiilor
agricole
(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 121)
NOU!
Sursa: www.apdrp.ro

Cresterea
competitivit
atii sectorului agricol
printr‐o utilizare mai
buna a resurselor um
ane si a factorilor de
productie si indeplinir
ea standardelor natio
nale si a standardelor
comunitare

Persoane fizice sau juridice,
care practica in principal
activitati agricole a
caror exploatatie are o
dimensiune egala sau mai
mare de 2 UDE si care este
inregistrata in Registrul unic
de identificare / Registrul
agricol.
Categoriile de beneficiari
eligibili:
- Persoana fizica
- Persoana fizica autorizata
- Intreprindere individuala
- Intreprindere familiala
- Societate in nume colectiv
- Societate in comandita
simpla
- Societate pe actiuni
- Societate in comandita pe
actiuni
- Societate cu raspundere
limitata

de productie scurt si regenerare
pe cale vegetativa, in scopul
producerii de energie regenerabila;
12. Investitii in apicultura, cu
exceptia celor realizate prin
Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea
produselor agricole la nivelul fermei,
cuprinzand echipamente pentru
vanzarea acestora, inclusiv
depozitare, racire etc.
14. Costurile generale ale
proiectului;
15. Investitii necesare adaptarii
exploatatiilor pentru agricultura
ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii
conformitatii cu standardele
comunitare.
1. Construirea si/ sau modernizarea
cladirilor utilizate pentru productia
agricola la nivel de ferma;
2. Construirea si/ sau modernizarea
infrastructurii rutiere interne sau de
acces din domeniul agricol;
3. Construirea si/ sau modernizarea
fermelor de taurine pentru
productia de lapte;
4. Construirea si/ sau modernizarea
serelor;
5. Achizitionarea sau achizitionarea
in leasing de tractoare noi, combine
de recoltat, masini, utilaje,
instalatii, echipamente si accesorii,
echipamente si software
specializate;
6. Achizitionarea sau achizitionarea
in leasing de noi mijloace de
transport specializate;
7. Inlocuirea plantatiilor viticole din
soiuri nobile ajunse la sfarsitul
ciclului biologic de productie

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect este de:
2.000.000
euro pentru
indeplinirea
standardelor;
2.000.000
euro pentru
constructiimontaj,
din sectorul
zootehnic;
1.000.000
euro pentru
constructiimontaj,
din sectorul
vegetal;
1.000.000
euro pentru
achizitii de
utilaje
(echipamente),

Depunerea
cererilor
de finantare
are loc in
perioada
20 mai 18 iulie
2014
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- Societate comerciala cu
capital privat
- Societate agricola
- Societate cooperativa
agricola
- Cooperativa agricola

(minim 40 ani) si care nu sunt
incluse in sistemul de
restructurare/ reconversie al
plantatiilor de vita-de vie sprijinit
prin FEGA in cadrul OCP vin si
infiintarea plantatiilor pentru
struguri de masa;
8. Infiintarea plantatiilor de pomi,
arbusti fructiferi si capsuni;
9. Infiintarea pepinierelor de vita de
vie, pomi fructiferi si arbusti, alti
arbori;
10. Investitii pentru producerea si
utilizarea durabila a energiei din
surse regenerabile in cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de
culturi de specii forestiere cu ciclu
de productie scurt si regenerare
pe cale vegetativa, in scopul
producerii de energie
regenerabila;
12. Investitii in apicultura, cu
exceptia celor realizate prin
Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea
produselor agricole la nivelul fermei,
cuprinzand echipamente pentru
vanzarea acestora, inclusiv
depozitare, racire etc.
14. Costurile generale ale
proiectului;
15. Investitii necesare adaptarii
exploatatiilor pentru agricultura
ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii
conformitatii cu standardele
comunitare.

din sectorul
zootehnic;
700.000 euro
pentru achizitii
de utilaje, din
sectorul vegetal.

Contributia
beneficiarului:
30%-60%
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Programul national multianual
pentru stimularea crearii, dezvoltarii si
promovarii brandurilor sectoriale,
subsectoriale si de produs
APEL NELANSAT
Sursa:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe
/program-mestesuguri-si-artizanat/

Programul Mihail
Kogalniceanu
pentru intreprinderi
mici si mijlocii
APEL NELANSAT
Sursa:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/ghidulaplicantului-n-cadrul-programului-mihail-kog-259lniceanu-pentru-ntreprinderi-mici-351-i-mijlocii/

Organizarea a doua
targuri nationale de
primavara-vara si
toamna-iarna pentru
sustinerea turismului
romanesc si a
producatorilor
romani
in promovarea
produselor proprii

Intreprinderi mici si mijlocii
respectiv societatile
comerciale, societatile
cooperative, inclusiv
societatile cooperative
mestesugaresti mixte,
persoanele fizice autorizate
care desfasoara activitati
economice in mod
independent,
intreprinderile individuale,
intreprinderile familiale care
desfasoara activitati in
domeniul turismului si
productiei;
Asociatiile profesionale sau
fundatiile, au ca scop
producerea produselor
romanesti si valorificarea
potentialului turistic cultural
autohton.

Dezvoltarea si
sustinerea
investitiilor
Crearea si
mentinerea locurilor
de munca

Intreprinderile mici si mijlocii
cu minim 2 ani de functionare

Programul consta in organizarea a
doua targuri nationale de
primavara-vara si toamna-iarna cu o
perioada de 4 zile in Bucuresti. Anul
acesta se va organiza editia de
toamna a targului national pentru
promovarea brandurilor sectoriale,
subsectoriale si de produs intitulat
“Romania – aventura si cultura.
Produse romanesti de calitate.”
Actiunile desfasurate in cadrul
Programului sunt:
• organizarea unui targ national sub
forma unei expozitii cu vanzare;
• organizarea de seminarii, mese
rotunde, ateliere de lucru si
prezentari in scopul promovarii
producatorilor romani si a ofertelor
turistice nationale, in vederea
castigarii de piete interne si externe
noi pentru acest tip de produse si
servicii;
• diseminarea de materiale
informative
Programul consta in acordarea unei
linii de credit, in valoare maxima de
400.000 lei/I.M.M./an, cu
urmatoarele facilitati, care pot fi
acordate impreuna sau separat:
a) dobanda total subventionata –
subventia acordata I.M.M.-urilor de
la bugetul de stat de catre
Ministerul Economiei, in proportie
de 100% pentru creditele in lei, dar
nu mai mult de 9% pe an din soldul
sumei utilizate din linia de credit
acordata
b) garantii in numele si in contul
statului acordate de F.N.G.C.I.M.M.,
in calitate de mandatar al
Ministerului Finantelor Publice,
pentru creditele contractate de

Se asigura
participarea
gratuita la targ
pentru
beneficiarii
selectati in urma
inscrierii online in
program.
Suma maxima
acordata unui
beneficiar pentru
cazare si
transport,
cumulat, nu va
depasi 1250
lei.

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

Apel
nelansat
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Programul national
multianual de
infiintare si
dezvoltare de
incubatoare
tehnologice si de

Dezvoltarea
sectorului
intreprinderilor mici
si
mijlocii (IMM) din
Romania, prin

Autoritatea Publica Locala sau
autoritatea privata
reprezentativa la nivel
national in domeniul
antreprenoriatului.
Beneficiari finali:

beneficiarii eligibili care respecta
conditiile programului si se
incadreaza in normele si procedurile
interne ale institutiilor de credit.
Garantia in numele si in contul
statului se acorda numai in situatia
in care beneficiarul programului nu
dispune de garantii suficiente pentru
accesarea liniei de credit.
Solicitantul va prezenta institutiei de
credit finantatoare garantii
colaterale pentru cel putin 40% din
valoarea creditului.
Linia de credit cu dobanda
subventionata si/sau, dupa caz, cu
garantie de stat este de maximum
un an. Linia de credit poate fi
prelungita pe maximum un an, pe
perioada de valabilitate a
programului.
Sumele trase din linia de credit pot fi
utilizate numai pentru:
- cheltuieli privind aprovizionarea,
productia, desfacerea;
- cheltuieli privind executarea de
lucrari si/sau prestarea de servicii;
- cheltuieli privind constituirea,
prelucrarea, valorificarea stocurilor;
- alte tipuri de cheltuieli necesare
desfasurarii activitatii curente;
- cheltuieli cu salariile si alte
cheltuieli asimilate;
- plata impozitelor, taxelor,
contributiilor si a altor sume
datorate bugetului general
consolidat
Pentru anul 2014, prin
implementarea Programului
se estimeaza acordarea de alocatii
financiare nerambursabile pentru un
numar de 100 IMM-uri,
finantarea a 5 incubatoare noi si a

Variabila

Apel
nelansat
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afaceri
APEL NELANSAT

Infiintarea
grupurilor de
producatori
(PROGRAMUL

infiintarea unor noi
incubatoare de
afaceri, precum si
prin dezvoltarea
incubatoarelor de
afaceri deja existente.

Potentiali intreprinzatori care
intentioneaza sa infiinteze o
intreprindere in conformitate
cu legislatia nationala (IMMuri nou-infiintate) sau
intreprinderi deja existente
(IMM-uri cu istoric de
functionare), care se
incadreaza in categoria
IMMurilor.

Incurajarea infiintarii
grupurilor de
producatori din
sectorul agricol si

Societati comerciale;
Societati agricole si alte forme
de asociere in agricultura;
Asociatii;

10 incubatoare
existente.
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:
a) asigurarea, cu titlu gratuit, de
spatii de birouri mobilate si dotate
cu echipament IT&C, spatii de
productie in limita disponibilitatii;
b) acces la sali de training, sali de
conferinte, spatii expozitionale;
c) acces la infrastructura de utilitati
a incubatorului (energie termica,
electrica, apa, gaz etc.), acces la
telecomunicatii si internet;
d) acces la servicii administrative
(curatenie, paza, secretariat)
prestate prin intermediul
Administratorului Incubatorului;
e) alocatii financiare
nerambursabile;
f) acces servicii de informare si
documentare oferite de
Administratorul Incubatorului;
g) acces la instruire, consultanta si
asistenta in perioada de preincubare pentru elaborarea
planurilor de afaceri si de marketing,
a studiilor de
fezabilitate etc.;
h) acces la asistenta pentru
dezvoltarea de parteneriate
nationale si internationale.
Criterii de recunoastere a grupurilor
de producatori (conform Ordonantei
Guvernului nr. 37 din 14
iulie 2005):

Rate anuale
acordate in
primii 5 ani de
la data

Cerere
deschisa
de
proiecte
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NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 142)
Sursa: www.apdrp.ro

Programul national
multianual pentru
sustinerea
mestesugurilor si
artizanatului
Sursa:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programmestesuguri-si-artizanat/

silvic in vederea
obtinerii de produse
de calitate care
indeplinesc
standardele
comunitare, prin
aplicarea unor
tehnologii de
productie unitare si
sprijinirea accesului
la piata a propriilor
membri.

Cooperative agricole;
Orice alta forma juridica de
asociere, conform legislatiei in
vigoare.

Organizarea a opt
Targuri Regionale
pentru Artizanat si
Mestesuguri 2014
Sustinerea micilor
mestesugari in
promovarea
produselor proprii si
conservarea si
stimularea
promovarii
mai largi a traditiilor
autohtone

Societatile comerciale,
societatile cooperative,
persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale si
intreprinderile familiale
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, inclusiv

- este persoana juridica infiintata la
initiativa producatorilor agricoli si
forestieri, cu scopul de
a comercializa in comun produsele
agricole si silvice ale membrilor;
- este format din cel putin 5 membri;
- comercializeaza cel putin 75% din
productia proprie obtinuta prin
intermediul grupului de
producatori;
- dovedeste prin evidenta contabila,
ca are inregistrata o valoare minima
a productiei comercializate, pentru
grupa de produs pentru
care solicita recunoasterea, de cel
putin 10.000 Euro, echivalent in lei;
etc
Pentru obtinerea avizului de
recunoastere, grupul
de producatori trebuie sa se
adreseze Directiei
pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala a judetului, unde acesta isi
desfasoara activitatea.
Actiunile desfasurate in cadrul
Programului sunt:
- organizarea unor targuri regionale
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

recunoasterii
grupului de
producatori;
Plafoane:
Anul I 100.000
Euro
- Anul II
100.000 Euro
- Anul III
80.000 Euro
- Anul IV
60.000 Euro
- Anul V
50.000 Euro

cu
depunere
continua

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.

Aplicatia
este deschisa
pentru
inscriere
incepand
cu 17 martie
2014, ora 10.00
si se va inchide
cu 3 zile
inainte de
desfasurarea
ultimului
targ regional
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din domeniul artei populare si
artizanatului.

ORIZONT 2020
Sursa:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si inovare
in cadrul Uniunii
Europene

Intreprinzatori privati
Universitati
Centre de cercetare

de acestia, promovarii
serviciilor si produselor realizate
apelandu-se la tehnologii simple si
avand o componenta de
prelucrare manuala semnificativa, in
special utilizandu-se tehnologii
traditionale.
- diseminarea de materiale
informative.
Targurile se vor desfasura dupa
urmatorul calendar:
Ploiesti, Halele Centrale: 2-6 aprilie
2014
Pavilionul Expozitional Constanta:
12-16 aprilie 2014
Iasi, Sala Atrium-Palas: 30 aprilie-4
mai 2014
Cetatea Sighisoara: 30 iulie-3 august
2014
Brasov, International Trade Center:
3-7 septembrie 2014
Timisoara, Muzeul Satului Banatean:
18-22 septembrie 2014
Cluj, Expo Transilvania: 8-12
octombrie 2014
Structura Programului Cadru Orizont
2020:
Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare
(ERC)
Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si
comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale
avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)

Variabila

Variabil
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Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si
bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si
eficiente
Mijloace de transport inteligente,
ecologice si integrate
Combaterea schimbarilor climatice,
utilizarea eficienta a resurselor si a
materiilor prime
Societati favorabile incluziunii,
inovatoare si reflexive
Securitate alimentara, agricultura
durabila, cercetare marina si
maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii
si securitatii Europei si cetatenilor
sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea
participarii
Stiinta cu si pentru societate
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