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ERASMUS + 
Parteneriate strategice 

Dialog structurat 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Aceste proiecte promovează dialogul structurat ca instrument 
folosit de tineri pentru a-și face vocea auzita cu privire la modul în 
care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret 
la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie (locali, 
regionali, naționali, europeni).  
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice tipuri de organizații active în domeniul tineretului pot participa 
la un proiect de dialog structurat. Acestea includ organizații non-
profit, asociații și ONG-uri, precum și organismele publice locale și 
regionale stabilite într-o ţară participantă la program. În cazul 
proiectelor realizate de două sau mai multe organizații participante, 
una dintre organizații candidează în numele tuturor organizațiilor 
participante implicate în proiect. 
 
Activități eligibile 
Sunt finanțate proiecte prin care se organizează întâlniri, conferințe, 
consultări sau evenimente care promovează participarea activă a 
tinerilor: 
a. Reuniuni naționale și seminarii transnaționale:  
b. Conferințe 
c. Consultări ale tinerilor cu scopul de a afla care sunt nevoile 
acestora privind aspecte legate de participarea la viața democratică 
(consultări online, sondaje de opinie etc.);  
d. Evenimente: 
- care promovează dezbateri și informații pe teme de politici pentru 
tineret legate de activitățile organizate în timpul Săptămânii 
europene a tineretului;  
- care simulează funcționarea instituțiilor democratice și rolurile 
factorilor de decizie în cadrul acestor instituții. 
 
Activitățile trebuie să fie conduse de tineri, aceștia fiind implicați în 
toate etapele proiectului, utilizând metode de învățare nonformală. 
Dialogul structurat se realizează sub forma unor discuții sau 
dezbateri între tineri și responsabilii de politici de tineret în urma 
cărora se obțin rezultate care pot fi folosite în realizarea sau 
implementare de politici.  
 
Informatii suplimentare 
http://www.erasmusplus.ro/dialog-structurat 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

275.176 Euro 

 

Termen limită 

+ 2 februarie, ora 13.00 
(ora României) 

+ 26 aprilie, ora 13.00 (ora 
României) 

+ 4 octombrie, ora 13.00 
(ora României) 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.erasmusplus.ro/dialog-structurat
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Europa pentru Cetateni 2014-2020 

Descriere program 

Finanțator 

Pentru perioada 2016-2020 au fost stabilite priorități care să 
stimuleze dezbateri în jurul unor date istorice de importanță 
europeană și al unor subiecte care au o puternică rezonanță în 
prezent (pentru Componenta 1) sau care sunt ancorate în realitățile 
actuale sociale, economice și politice ale Uniunii Europene (pentru 
măsurile de la Componenta 2). Cetățenii sunt invitați să participe la 
evenimente de reflecție și dezbatere prin proiecte ce răspund 
caracteristicilor generale ale programului (accesul nediscriminatoriu, 
caracterul transnațional și dimensiunea locală, dialogul intercultural, 
promovarea voluntariatului) sau prin implicarea lor activă în 
organizațiile care derulează proiecte finanțate prin programul Europa 
pentru cetățeni 2014-2020. 
 
Prioritatile specifice pentru perioada 2016 – 2020 sunt: 
1. Priorități specifice pentru Componenta 1: Memorie 
europeană 
1.1 Comemorări ale unor evenimente majore din istoria recentă a 
Europei 
1.2 Societatea civilă și participarea civică în timpul regimurilor 
totalitare 
1.3 Ostracizarea și pierderea cetățeniei în timpul regimurilor 
totalitare: lecții pentru astăzi 
1.4 Tranziția spre democrație și aderarea la Uniunea Europeană 
 
2. Priorități specifice pentru Componenta 2: Implicare 
democratică și participare civică 
2.1 Înțelegerea și dezbaterea curentului eurosceptic 
2.2 Solidaritate în vremuri de criză 
2.3 Combaterea stigmatizării "imigranților" și oferirea de 
contraargumente pentru a promova dialogul intercultural și 
înțelegerea reciprocă 
2.4 Dezbatere despre viitorul Europei 
 
Solicitanti eligibili: 
Programul se adresează tuturor organizațiilor care promovează 
integrarea europeană: autorități publice locale/regionale, 
federații/asociații de autorități locale, comitete de înfrățire, reţele de 
localităţi înfrăţite, organizații ale societății civile, instituții de 
învățământ și de cercetare, organizații culturale, de tineret, asociații 
de supraviețuitori, asociații ale orașelor înfrățite, organizații de 
cercetare a politicilor publice europene, think-tank-uri etc. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.europapentrucetateni.eu/  

Uniunea Europeană 

Buget program 

185 468 000 Euro 

 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europapentrucetateni.eu/
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Initiativa Actiuni Urbane Inovative  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Furnizarea către autoritățile urbane din întreaga Europă a spațiului 
și a resurselor necesare în vederea testării unor idei îndrăznețe și 
nedemonstrate, care abordează provocări interconectate și 
experimentează modul în care acestea răspund complexității vieții 
reale. Proiectele care urmează să fie susținute trebuie să fie 
inovatoare, de bună calitate, concepute și implementate cu 
implicarea principalelor părți interesate, orientate către rezultate și 
transferabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
- Orice autoritate urbană a unei unități administrative locale definită 
în funcție de gradul de urbanizare ca oraș, localitate sau suburbie, 
cu o populație de cel puțin 50 000 de locuitori;  

-  Orice asociație sau grupare de autorități urbane ale unor unități 
administrative locale definite în funcție de gradul de urbanizare ca 
orașe, localități sau suburbii, cu o populație totală de cel puțin 50 
000 de locuitori. Sunt incluse aici asociațiile sau grupările 
transfrontaliere, asociațiile sau grupările din diferite regiuni și/sau 
state membre  
 
 
Criterii de eligibilitate 
Proiectele trebuie sa propuna solutii noi si inovatoare, cu privire la: 
 
1. Sărăcia urbană (cu accent pe cartierele urbane defavorizate)  
2.  Integrarea migranților și a refugiaților  
3. Tranziția energetică  
4.  Locuri de muncă și competențe în economia locală  
 
Informatii suplimentare 
Fiecare proiect poate primi până la 5 milioane EUR prin cofinanțări 
FEDR.  
Implementarea proiectelor trebuie să se desfășoare într-o perioadă 
maximă de 3 ani. O autoritate publica urbana poate depune un singur 
proiect. 
 
www.uia-initiative.eu 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

80 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

Pana la 80% 

Termen limită 

31.03.2016 

Categorie 
APL  
ONG 
IMM 

Clustere 
 

http://www.uia-initiative.eu/
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Program ORIZONT 2020 
Rural Renaissance - Fostering Innovation 
and Business Opportunities 

H2020-RUR-2016-2017 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Imbunatatirea politicilor pentru managementul relatiei rural-urban 
Crearea unor noi lanturi valorice sustenabile pentru aplicatii 
alimentare si nealimentare 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Toate entitatile constituite legal in tarile participante la program 
 
Criterii de eligibilitate 
Proiectul poate viza mai multe topicuri, respectiv: 
RUR-01-2016: Cadrul politic si modele de guvernare consolidate 
pentru sinergii in relatia rural-urban;  
RUR-04-2016: Apa in exploatarile agricole – imbunatatirea agricola 
si impactul acesteia asupra alimentarii cu apa potabila;  
RUR-06-2016: Sisteme de diversificare a culturilor pentru livrarea de 
produse alimentare, hrana pentru animale, produse industriale si 
servicii ecosistemice – de la beneficiile fermei la organizarea lantului 
de productie;  
RUR-07-2016: Culturi industriale profitabile si eficiente ca resurse pe 
terenuri marginale;  
RUR-08-2016: Demonstrarea prin centre logistice integrate pentru 
aplicatii alimentare si nealimentare;  
RUR-10-2016-2017: Retele tematice care reunesc cunostinte 
pregatite pentru punerea in practica;  
RUR–11-2016: Demonstratii la ferma: mecanisme de invatare 
aprofundata de la agricultor la agricultor;  
RUR-14-2016: Rolul consilierilor in functionarea AKIS (Sisteme de 
Inovare si Cunoastere in Agricultura) si politicile de consultanta 
pentru stimularea inovarii in agricultura durabila. 
 
Informatii suplimentare 
 
Contributia beneficiarului 
- 30% pentru actiunile de inovare  
- 0% pentru actiunile de cercetare si inovare si actiunile de 
coordonare si sprijin 
 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opport
unities/h2020/topics/5105-rur-01-2016.html  
 
 
 
 

Uniunea Europeana 

 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

17 februarie 2016 
 13 septembrie 2016 

(etapa a IIa)  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5105-rur-01-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5105-rur-01-2016.html
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Programul ORIZONT 2020 
Smart Cities and Communities solutions 
integrating energy, transport, ICT sectors 
through lighthouse (large scale 
demonstration - first of the kind) projects 

H2020-SCC-01-2015 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Identificarea, dezvoltarea si implementarea de solutii care pot fi 
reproduse, echilibrate si integrate in energie, transport si TIC prin 
parteneriate intre municipalitati si industrii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice entitate publica sau privata constituita legal in tarile 
participante la program Consortiile pentru proiecte trebuie sa includa 
autoritati publice ale municipalitatilor/ oraselor si reprezentanti 
industriali. Fiecare proiect ar trebui sa fie realizat in 2-3 comunitati 
si/sau orase de referinta. Aditional, fiecare proiect ar trebui sa co-
includa 2- 3 comunitati si/sau orase in care sa poata fi reproduse 
solutiile integrate gasite. 
 
Criterii de eligibilitate 
Propunerile ar trebui sa vizeze urmatoarele aspecte:  

 zone cu consum redus (aproape de zero) de energie;  

 infrastructuri integrate;  

 mobilitate urbana sustenabila.  
 
Descrierea actiunilor de inovare: activitati directe menite sa produca 
planuri, configurari sau proiecte pentru produse, procese sau servicii 
noi, modificate sau imbunatatite. In acest scop, se pot include 
realizarea de prototipuri, teste, demonstratii, actiuni-pilot si de 
validare a produselor pe scara larga si reproducere pe piata. 
 
Contributia beneficiarului: 
- 30% pentru actiunile de inovare 
-  0% pentru organizatiile sau institutiile nonprofit 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/topics/352-scc-01-2015.html  

Uniunea Europeana 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

5 aprilie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/352-scc-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/352-scc-01-2015.html
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Programul „Spatii verzi”  

Componenta „Arii Naturale Protejate” 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program  
Promovarea si popularizarea ariilor protejate din Romania cu 
scopul de a ridica nivelul de acceptare al acestora in randul 
comunitatilor locale.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
ONG-uri cu experienta in managementul ariilor naturale protejate si 
independente de partide politice si institutii publice, in parteneriat cu 
ONG-uri, administratii ale parcurilor nationale si naturale, 
administratori si custozi de arii naturale protejate, institutii de 
invatamant, autoritati publice locale sau centrale, institutii/agentii 
publice, unitati administrativ teritoriale. 
 
Criterii de eligibilitate 

 

 - Programe tip Junior Ranger  (excursii, tabere) – ONG-urile, 
impreuna cu administratorii (custozii) de arii protejate, implica elevii 
in programe de tip Junior Ranger.  
- Ziua Ariei Protejate 
- Crearea/Amenajarea unor centre de vizitare ale ariilor 
protejate  
- Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpretative  
- Concursuri, competitii si alte evenimente avand ca tema 
protectia mediului 
 
Suma maximă ce poate fi solicitata este de 20.000,00 lei/proiect 
 
Informatii suplimentare 
http://www.spatiiverzi.org.ro/arii-naturale-protejate/pa11/index  
Fundatia pentru Parteneriat 
Eniko Bandi – Manager Program 
E-mail: spatiiverzi@repf.ro 

 

 

Mol Romania, in 
colaborare cu Fundatia 

pentru Parteneriat 

Buget apel 

443.800 lei 

Finanțare primită (%) 

20.000 lei/proiect 

Termen limită 

10 februarie 2016, ora 

16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.spatiiverzi.org.ro/arii-naturale-protejate/pa11/index
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Programul „Spatii Verzi”  

Componenta Spatii verzi urbane 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Implicarea comunitatilor in proiecte de infiintare, amenajare si 
reabilitare de spatii verzi publice si educatia ecologica in randul 
comunitatii.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
ONG-uri, in parteneriat cu ONG-uri, asociatii de proprietari, institutii 
de invatamant (gradinite, scoli generale, licee, universitati), 
autoritati publice locale sau centrale, institutii/agentii publice, unitati 
administrativ teritoriale. 
 
Criterii de eligibilitate 
 
- infiintarea sau reabilitarea spatiului verde prin gazonare, plantari 
de flori, arbusti si arbori autohtoni, 
- se vor include obligatoriu activitati de educatie ecologica non-
formala (in afara curriculei scolare) cu elemente creative, destinate 
comunitatilor locale – gasiti idei despre astfel de activitati si exercitii 
pe paginile web a fundatiei: www.repf.ro si a programului: 
www.spatiiverzi.org.ro (fisiere descarcabile), 
- activitati de implicare a comunitatii in forma evenimentelor 
comunitare,  
- concursuri, expozitii, care au ca tema protectia mediului, 
- reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor 
elemente din spatiile publice, cum ar fi: terenuri de joaca, banci, 
mese, echipamente de sport, suporturi de biciclete, stabilimente 
pentru odihna, 
- infiintarea din materiale naturale a unor terenuri de joaca, 
suporturi de biciclete, banci, mese, unelte de sport, stabilimente 
pentru odihna in spatii publice,  
- curatirea spatiilor publice de recreere (parcuri, spatii verzi),  
- montarea si vopsirea cosurilor de gunoi; infiintarea colectoarelor 
selective de deseuri (numai in localitati unde exista servicii de 
colectare selectiva a deseurilor). 
 
Informatii suplimentare 
 

http://www.spatiiverzi.org.ro/  

 

MOL Romania, in 
colaborare cu Fundatia 

pentru Parteneriat 

Buget apel 

217.900 lei 
 

Finanțare primită (%) 

Maxim 9.000 
lei/proiect 

Termen limită 

10 februarie 2016, 

ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.spatiiverzi.org.ro/
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Mecanism de Protectie Civila a Uniunii 
Cerere de proiecte de prevenire si pregatire 

in protectia civila si poluarea marina 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Consolidarea coordonarii in domeniul protectiei civile in scopul de a 
imbunatati prevenirea si pregatirea in caz de dezastre naturale si 
umane 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Entitati publice, entitati private, ONG internationale, administratiile 
publice locale si judetene 
 
Criterii de eligibilitate 
 
Cererea actuala este impartita in 2 parti:  
1. Prevenire  

 proiecte orientate spre actiuni de reducere a riscurilor pentru 
investitiile publice si /sau private si testarea unor instrumente si 

metodologii pentru monitorizarea investitiilor reziliente;  proiecte 
demonstrative si pilot privind rezilienta urbana la dezastrele 

naturale;  proiecte de cooperare tehnica pentru dezvoltarea de 
retele la nivel regional si de frontiera care vor facilita absorbtia 

imbunatatita a inovarii si cercetarii;  proiecte axate pe elaborarea 
metodologiei si functionarea campaniilor de informare publica in 
domeniul prevenirii accidentelor comune de zi cu zi cu impact 
cumulat sever.  

2. Pregatire  imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul 
protectiei civile si al luptei impotriva poluarii marine, inclusiv la nivel 
regional, in ceea ce priveste interoperabilitatea si pregatirea pentru 
raspuns direct si reducerea impactului catastrofelor naturale si 

provocate de om;  actiuni care vizeaza consolidarea cooperarii 
operationale in cadrul mecanismului, inclusiv intre sectoare, 
permitand tarilor sa dezvolte, exerseze ṣi inregistreze 
activele/bunurile multinationale. 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-
protection/calls-for-proposal/2015-prevention-and-preparedness_en  

Uniunea Europeana 

 

Finanțare primită (%) 

Maxim 800.000 euro 

Termen limită 

15 aprilie 2016  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposal/2015-prevention-and-preparedness_en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposal/2015-prevention-and-preparedness_en
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ERASMUS + 
Parteneriate strategice 

Dialog structurat 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Aceste proiecte promovează dialogul structurat ca instrument 
folosit de tineri pentru a-și face vocea auzita cu privire la modul în 
care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret 
la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie (locali, 
regionali, naționali, europeni).  
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice tipuri de organizații active în domeniul tineretului pot participa 
la un proiect de dialog structurat. Acestea includ organizații non-
profit, asociații și ONG-uri, precum și organismele publice locale și 
regionale stabilite într-o ţară participantă la program. În cazul 
proiectelor realizate de două sau mai multe organizații participante, 
una dintre organizații candidează în numele tuturor organizațiilor 
participante implicate în proiect. 
 
Activități eligibile 
Sunt finanțate proiecte prin care se organizează întâlniri, conferințe, 
consultări sau evenimente care promovează participarea activă a 
tinerilor: 
a. Reuniuni naționale și seminarii transnaționale:  
b. Conferințe 
c. Consultări ale tinerilor cu scopul de a afla care sunt nevoile 
acestora privind aspecte legate de participarea la viața democratică 
(consultări online, sondaje de opinie etc.);  
d. Evenimente: 
- care promovează dezbateri și informații pe teme de politici pentru 
tineret legate de activitățile organizate în timpul Săptămânii 
europene a tineretului;  
- care simulează funcționarea instituțiilor democratice și rolurile 
factorilor de decizie în cadrul acestor instituții. 
 
Activitățile trebuie să fie conduse de tineri, aceștia fiind implicați în 
toate etapele proiectului, utilizând metode de învățare nonformală. 
Dialogul structurat se realizează sub forma unor discuții sau 
dezbateri între tineri și responsabilii de politici de tineret în urma 
cărora se obțin rezultate care pot fi folosite în realizarea sau 
implementare de politici.  
 
Informatii suplimentare 
http://www.erasmusplus.ro/dialog-structurat 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

275.176 Euro 

 

Termen limită 

+ 2 februarie, ora 13.00 
(ora României) 

+ 26 aprilie, ora 13.00 (ora 
României) 

+ 4 octombrie, ora 13.00 
(ora României) 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.erasmusplus.ro/dialog-structurat
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ERASMUS + 
Parteneriate strategice -  

Educația adulților 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educației adulților 
facilitează pe de o parte dezvoltarea, transferul și punerea în 
aplicare a unor practici inovatoare la nivel organizatoric (local, 
regional, național și european) precum și implementarea de 
inițiative comune cu scopul promovării, cooperării, învățării 
reciproce și schimbului de experiențe la nivel european în domeniul 
educației adulților. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice organizaţie din România implicată în activități din domeniul 
educației adulților. 
Organizațiile coordonatoare din România trebuie să trimită 
candidatura întregului parteneriat către ANPCDEFP. 
 
Activități eligibile 
1. Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/ punerea în 
aplicare a practicilor inovatoare privind: 
-    metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare 
pentru cursanții adulți; 
-    noi curricula, cursuri, materiale și instrumente de învățare pentru 
cusanții adulți; 
-    metode și instrumente de orientare, consiliere și pregătire 
pentru cursanții adulți; 
-    gestionarea și conducerea instituțiilor de educație pentru 
cursanții adulților; 
-    activități de informare între organizații din diferite sectoare ale 
educației, formării și tineretului; 
-    cooperare strategică între furnizorii de educație pentru cursanții 
adulți, pe de o parte, și autoritățile locale/ regionale, pe de altă 
parte. 
2. Îmbunătățirea accesului la oportunități de învățare pentru 
cursanții adulți; 
3. Evenimente comune de formare a personalului pe termen 
scurt (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie) 
4. Misiuni de predare sau formare a personalului pe termen 
lung (de la 2 la 12 luni, excluzând zilele de călătorie) 
 
Informatii suplimentare 
http://www.erasmusplus.ro/educatia-adultilor-parteneriate 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

1.925.851 euro 

 

Termen limită 

31 martie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.erasmusplus.ro/educatia-adultilor-parteneriate
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ERASMUS + 
Parteneriate strategice 

Educație școlară 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program/apel  
Îşi propune să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea 
de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative 
comune cu scopul promovării, cooperarii, ȋnvăţării reciproce (peer 
learning) şi schimbului de experienţă la nivel european. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Instituţii/organizaţii care sunt implicate în activităţi ȋn domeniul 
şcolar (şcoli, instituţii de ȋnvăţămȃnt universitar, autorităţi locale sau 
regionale cu rol ȋn educaţie, institute de cercetare, CCD-uri, ONG-
uri, etc), conform Ghidului Programului Erasmus+ secțiunea 
Parteneriate strategice.  
 
Activitati eligibile 
1. Dezvoltarea, testarea, adaptarea si adoptarea/punerea in 
aplicare de practici inovatoare privind: 
- noi programe de învățământ, cursuri, materiale și instrumente de 
învățare; 
-metodologii și abordări pedagogice de predare/învățare 
2. Schimbul de experiență și bune practici, desfășurarea de 
activități de învățare reciprocă și ateliere de lucru; 
3. Efectuarea de cercetare comună, sondaje, studii și analize; 
4. Facilitarea recunoașterii și certificării aptitudinilor și 
competențelor la nivel național prin corelarea lor cu cadrele 
europene și naționale de calificare și cu ajutorul instrumentelor de 
validare ale UE. 
 
Tipuri de proiecte: 
1. Proiecte de parteneriat strategic care implică doar şcoli 
2. Proiecte de parteneriat strategic care promovează cooperarea 
ȋntre autorităţi locale/regionale cu rol ȋn educaţie. 
3. Proiecte de parteneriat strategic ȋn care sunt implicate 
instituţii/organizaţii care desfăşoară activităţi ȋn domeniul şcolar, cât 
și alte tipuri de organizații (şcoli, instituţii de ȋnvăţămȃnt universitar, 
autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie, institute de 
cercetare, CCD-uri, ONG-uri, etc) 
4. Proiecte de parteneriat strategic cross-sectoriale cu impact 
predominant pe domeniul şcolar 
     Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă ȋntre 24 şi 
36 de luni.  
 
Informatii suplimentare 
http://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara-parteneriate 
 
  

Uniunea Europeana 

Buget apel 

5.561.747  euro 

 
Termen limită 

31 martie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara-parteneriate
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ERASMUS + 
Parteneriate strategice - 

Formare profesională (VET) 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale sprijină şi dezvoltă, transferă și/sau pun în aplicare 
practici inovatoare, precum și inițiative comune de promovare a 
cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimbului de 
experiență la nivel european. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice organizaţie din România implicată în activităţi din domeniul 
formării profesionale (conform Ghidului Programului Erasmus+) în 
calitate de coordonator al proiectului, poate candida direct 
la ANPCDEFP. 
 
Activități eligibile 
Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare 
de practici inovatoare privind: 
- redefinirea/definirea standardelor de competență în conformitate 
cu rezultatele învățării;  
- metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare în 
cadrul educației și formării profesionale;  
- noi forme de programe de formare practică și de studiu de cazuri 
reale din afaceri și industrie;  
- dezvoltarea și furnizarea de materiale și metode noi de predare și 
formare profesională;  
- o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și 
comunicațiilor, de exemplu înființarea de laboratoare virtuale/locuri 
de muncă adaptate la nevoile pieței forței de muncă;  
- orientarea și consilierea profesională și metode și instrumente de 
mentorat;  
- instrumente și metode pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice, a formatorilor și a personalului din domeniul educației și 
formării profesionale;  
- cooperarea pentru dezvoltarea creativității și a inovării între 
furnizorii de educație și formare profesională; 
 
Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 24 şi 36 
de luni.  
 
Informatii suplimentare 
http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-parteneriate 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

3.475.279 euro 

 

Termen limită 

31 martie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-parteneriate
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ERASMUS + 
Parteneriate strategice 

Învățământ universitar 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Proiectele de parteneriat strategic in domeniul universitar facilitează 
pe de o parte dezvoltarea, transferul şi punerea în aplicare a unor 
practici inovatoare la nivel organizatoric (local, regional, naţional şi 
european) precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul 
promovării, cooperării, învăţării reciproce şi schimbului de 
experienţă la nivel european. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice organizaţie din România implicată în activităţi din domeniul 
învăţământului superior (conform Ghidului Programului Erasmus+) 
în calitate de coordonator al proiectului, poate candida direct 
la ANPCDEFP. 
 
Activități eligibile 
Dezvoltarea, testarea, adaptarea și punerea în aplicare a practicilor 
inovatoare privind: 
- programe de studii comune, programe intensive și module 
comune asigurându-se relevanța cu nevoile pieței muncii; 
- colaborarea transnațională între studenții/personalul din instituțiile 
de învățământ superior şi întreprinderi pentru a analiza studii de 
caz reale; 
- integrarea unei varietăți mai mari de moduri de studiu (la distanță, 
cu frecvență redusă, învățare modulară), în special prin noi forme 
de învățare personalizate, prin utilizarea strategică a resurselor 
educaționale deschise, a mobilității virtuale și prin platforme virtuale 
de învățare; 
- colaborarea într-un cadru internațional a instituțiilor de învățământ 
superior, a autorităților locale/regionale și a altor părți interesate, 
pentru a promova dezvoltarea regională și cooperarea trans-
sectorială în vederea schimbului de experienţe şi a creării de noi 
legături între diferitele sectoare de educație și formare; 
Dezvoltarea de parcursuri educaţionale flexibile pentru studenții și 
absolvenții instituțiilor de învățământ superior, incluzând validarea 
studiilor anterioare; 
Facilitarea recunoașterii și a certificării aptitudinilor și competențelor 
la nivel național prin asigurarea calității rezultatelor învățării și prin 
corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-parteneriate 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

1.337.543 euro 

 

Termen limită 

31 martie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-parteneriate


 pag. 20 
Catalogul surselor de finanțare – 4/2016, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ERASMUS + 
Parteneriate strategice -  

Tineret 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Proiectele de parteneriat strategic în domeniul tineretului îşi propun 
dezvoltarea şi consolidarea competenţelor tinerilor (în general) şi a 
lucrătorilor de tineret (în special) prin internaţionalizarea activităţilor 
acestora şi deschiderea către cooperarea transectorială (cu alte 
instituţii din alte sectoare). 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice tip de organizaţie din România implicată în activităţi din 
domeniul de tineret poate depune o propunere de proiect. Grupurile 
informale de tineri pot candida doar dacă sunt reprezentate 
(inclusiv contractual) de o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată 
conform Ordonanţei 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii sau de 
o instituţie publică implicată nemijlocit în lucrul cu tinerii. 
 
Activități eligibile 
a) Activităţi care au ca prioritate promovarea incluziunii şi a inserţiei 
profesionale a tinerilor defavorizaţi; 
b) Activităţi pentru tineret care vizează cooperarea transectorială; 
c) Activităţi care urmăresc profesionalizarea lucrătorilor de tineret 
prin consolidarea competenţelor acestora şi stabilirea unor 
standarde de calitate şi a unor coduri etice şi profesionale; 
d) Activităţi ce promovează îmbunătăţirea cunoaşterii în rândul 
tinerilor urmărind recunoaşterea şi validarea învăţării non-formale la 
nivel local, regional, naţional şi european; 
e) Activităţi de promovare a participării şi a cetăţeniei active în 
rândul tinerilor prin crearea de oportunităţi pentru aceştia de a 
stabili conexiuni cu factorii de decizie pentru a-şi exercita influenţa 
asupra proceselor politice şi sociale care le afectează viaţa; 
f) Activităţi ce facilitează punerea în practică a ideilor 
antreprenoriale a tinerilor în vederea abordării provocărilor şi 
problemelor identificate în cadrul comunităţii lor; 
g) Activităţi care sprijină cooperarea şi schimbul de bune practici în 
domeniul tineretului pentru a testa, dezvolta sau a pune în aplicare 
practici inovatoare ; 
 
Informatii suplimentare 
http://www.erasmusplus.ro/tineret-parteneriate 
 

Uniunea Europeana 

Buget apel 

1.539.354 Euro 

 

Termen limită 

+ 2 februarie, ora 13.00 
(ora României) 

+ 26 aprilie, ora 13.00 (ora 
României) 

+ 4 octombrie, ora 13.00 

(ora României) 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.erasmusplus.ro/tineret-parteneriate
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Europa pentru Cetateni 2014-2020 

Descriere program 

Finanțator 

Pentru perioada 2016-2020 au fost stabilite priorități care să 
stimuleze dezbateri în jurul unor date istorice de importanță 
europeană și al unor subiecte care au o puternică rezonanță în 
prezent (pentru Componenta 1) sau care sunt ancorate în realitățile 
actuale sociale, economice și politice ale Uniunii Europene (pentru 
măsurile de la Componenta 2). Cetățenii sunt invitați să participe la 
evenimente de reflecție și dezbatere prin proiecte ce răspund 
caracteristicilor generale ale programului (accesul nediscriminatoriu, 
caracterul transnațional și dimensiunea locală, dialogul intercultural, 
promovarea voluntariatului) sau prin implicarea lor activă în 
organizațiile care derulează proiecte finanțate prin programul Europa 
pentru cetățeni 2014-2020. 
 
Prioritatile specifice pentru perioada 2016 – 2020 sunt: 
1. Priorități specifice pentru Componenta 1: Memorie 
europeană 
1.1 Comemorări ale unor evenimente majore din istoria recentă a 
Europei 
1.2 Societatea civilă și participarea civică în timpul regimurilor 
totalitare 
1.3 Ostracizarea și pierderea cetățeniei în timpul regimurilor 
totalitare: lecții pentru astăzi 
1.4 Tranziția spre democrație și aderarea la Uniunea Europeană 
 
2. Priorități specifice pentru Componenta 2: Implicare 
democratică și participare civică 
2.1 Înțelegerea și dezbaterea curentului eurosceptic 
2.2 Solidaritate în vremuri de criză 
2.3 Combaterea stigmatizării "imigranților" și oferirea de 
contraargumente pentru a promova dialogul intercultural și 
înțelegerea reciprocă 
2.4 Dezbatere despre viitorul Europei 
 
Solicitanti eligibili: 
Programul se adresează tuturor organizațiilor care promovează 
integrarea europeană: autorități publice locale/regionale, 
federații/asociații de autorități locale, comitete de înfrățire, reţele de 
localităţi înfrăţite, organizații ale societății civile, instituții de 
învățământ și de cercetare, organizații culturale, de tineret, asociații 
de supraviețuitori, asociații ale orașelor înfrățite, organizații de 
cercetare a politicilor publice europene, think-tank-uri etc. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.europapentrucetateni.eu/  

Uniunea Europeană 

Buget program 

185 468 000 Euro 

 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europapentrucetateni.eu/
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Program ORIZONT 2020 
Rural Renaissance - Fostering Innovation 
and Business Opportunities 

H2020-RUR-2016-2017 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Imbunatatirea politicilor pentru managementul relatiei rural-urban 
Crearea unor noi lanturi valorice sustenabile pentru aplicatii 
alimentare si nealimentare 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Toate entitatile constituite legal in tarile participante la program 
 
Criterii de eligibilitate 
Proiectul poate viza mai multe topicuri, respectiv: 
RUR-01-2016: Cadrul politic si modele de guvernare consolidate 
pentru sinergii in relatia rural-urban;  
RUR-04-2016: Apa in exploatarile agricole – imbunatatirea agricola 
si impactul acesteia asupra alimentarii cu apa potabila;  
RUR-06-2016: Sisteme de diversificare a culturilor pentru livrarea de 
produse alimentare, hrana pentru animale, produse industriale si 
servicii ecosistemice – de la beneficiile fermei la organizarea lantului 
de productie;  
RUR-07-2016: Culturi industriale profitabile si eficiente ca resurse pe 
terenuri marginale;  
RUR-08-2016: Demonstrarea prin centre logistice integrate pentru 
aplicatii alimentare si nealimentare;  
RUR-10-2016-2017: Retele tematice care reunesc cunostinte 
pregatite pentru punerea in practica;  
RUR–11-2016: Demonstratii la ferma: mecanisme de invatare 
aprofundata de la agricultor la agricultor;  
RUR-14-2016: Rolul consilierilor in functionarea AKIS (Sisteme de 
Inovare si Cunoastere in Agricultura) si politicile de consultanta 
pentru stimularea inovarii in agricultura durabila. 
 
Informatii suplimentare 
 
Contributia beneficiarului 
- 30% pentru actiunile de inovare  
- 0% pentru actiunile de cercetare si inovare si actiunile de 
coordonare si sprijin 
 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opport
unities/h2020/topics/5105-rur-01-2016.html  
 
 
 
 

Uniunea Europeana 

 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

17 februarie 2016 
 13 septembrie 2016 

(etapa a IIa)  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5105-rur-01-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5105-rur-01-2016.html
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Programul ORIZONT 2020 
Smart Cities and Communities solutions 
integrating energy, transport, ICT sectors 
through lighthouse (large scale 
demonstration - first of the kind) projects 

H2020-SCC-01-2015 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Identificarea, dezvoltarea si implementarea de solutii care pot fi 
reproduse, echilibrate si integrate in energie, transport si TIC prin 
parteneriate intre municipalitati si industrii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Orice entitate publica sau privata constituita legal in tarile 
participante la program Consortiile pentru proiecte trebuie sa includa 
autoritati publice ale municipalitatilor/ oraselor si reprezentanti 
industriali. Fiecare proiect ar trebui sa fie realizat in 2-3 comunitati 
si/sau orase de referinta. Aditional, fiecare proiect ar trebui sa co-
includa 2- 3 comunitati si/sau orase in care sa poata fi reproduse 
solutiile integrate gasite. 
 
Criterii de eligibilitate 
Propunerile ar trebui sa vizeze urmatoarele aspecte:  

 zone cu consum redus (aproape de zero) de energie;  

 infrastructuri integrate;  

 mobilitate urbana sustenabila.  
 
Descrierea actiunilor de inovare: activitati directe menite sa produca 
planuri, configurari sau proiecte pentru produse, procese sau servicii 
noi, modificate sau imbunatatite. In acest scop, se pot include 
realizarea de prototipuri, teste, demonstratii, actiuni-pilot si de 
validare a produselor pe scara larga si reproducere pe piata. 
 
Contributia beneficiarului: 
- 30% pentru actiunile de inovare 
-  0% pentru organizatiile sau institutiile nonprofit 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/topics/352-scc-01-2015.html  

Uniunea Europeana 

Finanțare primită (%) 

Variabila 

Termen limită 

5 aprilie 2016 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/352-scc-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/352-scc-01-2015.html
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Programul „Spatii verzi”  

Componenta „Arii Naturale Protejate” 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv program  
Promovarea si popularizarea ariilor protejate din Romania cu 
scopul de a ridica nivelul de acceptare al acestora in randul 
comunitatilor locale.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
ONG-uri cu experienta in managementul ariilor naturale protejate si 
independente de partide politice si institutii publice, in parteneriat cu 
ONG-uri, administratii ale parcurilor nationale si naturale, 
administratori si custozi de arii naturale protejate, institutii de 
invatamant, autoritati publice locale sau centrale, institutii/agentii 
publice, unitati administrativ teritoriale. 
 
Criterii de eligibilitate 

 

 - Programe tip Junior Ranger  (excursii, tabere) – ONG-urile, 
impreuna cu administratorii (custozii) de arii protejate, implica elevii 
in programe de tip Junior Ranger.  
- Ziua Ariei Protejate 
- Crearea/Amenajarea unor centre de vizitare ale ariilor 
protejate  
- Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpretative  
- Concursuri, competitii si alte evenimente avand ca tema 
protectia mediului 
 
Suma maximă ce poate fi solicitata este de 20.000,00 lei/proiect 
 
Informatii suplimentare 
http://www.spatiiverzi.org.ro/arii-naturale-protejate/pa11/index  
Fundatia pentru Parteneriat 
Eniko Bandi – Manager Program 
E-mail: spatiiverzi@repf.ro 

 

 

Mol Romania, in 
colaborare cu Fundatia 

pentru Parteneriat 

Buget apel 

443.800 lei 

Finanțare primită (%) 

20.000 lei/proiect 

Termen limită 

10 februarie 2016, ora 

16.00 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.spatiiverzi.org.ro/arii-naturale-protejate/pa11/index
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Programul „Spatii Verzi”  

Componenta Spatii verzi urbane 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Implicarea comunitatilor in proiecte de infiintare, amenajare si 
reabilitare de spatii verzi publice si educatia ecologica in randul 
comunitatii.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
ONG-uri, in parteneriat cu ONG-uri, asociatii de proprietari, institutii 
de invatamant (gradinite, scoli generale, licee, universitati), 
autoritati publice locale sau centrale, institutii/agentii publice, unitati 
administrativ teritoriale. 
 
Criterii de eligibilitate 
 
- infiintarea sau reabilitarea spatiului verde prin gazonare, plantari 
de flori, arbusti si arbori autohtoni, 
- se vor include obligatoriu activitati de educatie ecologica non-
formala (in afara curriculei scolare) cu elemente creative, destinate 
comunitatilor locale – gasiti idei despre astfel de activitati si exercitii 
pe paginile web a fundatiei: www.repf.ro si a programului: 
www.spatiiverzi.org.ro (fisiere descarcabile), 
- activitati de implicare a comunitatii in forma evenimentelor 
comunitare,  
- concursuri, expozitii, care au ca tema protectia mediului, 
- reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor 
elemente din spatiile publice, cum ar fi: terenuri de joaca, banci, 
mese, echipamente de sport, suporturi de biciclete, stabilimente 
pentru odihna, 
- infiintarea din materiale naturale a unor terenuri de joaca, 
suporturi de biciclete, banci, mese, unelte de sport, stabilimente 
pentru odihna in spatii publice,  
- curatirea spatiilor publice de recreere (parcuri, spatii verzi),  
- montarea si vopsirea cosurilor de gunoi; infiintarea colectoarelor 
selective de deseuri (numai in localitati unde exista servicii de 
colectare selectiva a deseurilor). 
 
Informatii suplimentare 
 

http://www.spatiiverzi.org.ro/  

 

MOL Romania, in 
colaborare cu Fundatia 

pentru Parteneriat 

Buget apel 

217.900 lei 
 

Finanțare primită (%) 

Maxim 9.000 
lei/proiect 

Termen limită 

10 februarie 2016, 

ora 16 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.spatiiverzi.org.ro/
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 

Cooperare Europeana si internationala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

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

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

 Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, 
dezvoltarii si inovarii 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri 
ale acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

500.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

 Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; 

 Sustinerea proceselor de specializare inteligenta; 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

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

 Cecuri de inovare 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic 

 Parc stiintific 
Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

250.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Dezvoltarea sistemului national de 
cercetare-dezvoltare 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

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

 Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

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

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

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

600.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf
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pentru 
 

SOCIETĂȚI 
COMERCIALE 
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Programul national multianual pentru 
infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor 
mici si mijlocii din  mediul rural 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice 
private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de 
muncă şi al IMM în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate 
în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii 
discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural.  
 
Categorii solicitanti eligibili 
întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: societăţile 
comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative 
meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale, care au cel mult 5 ani de la înregistrare la 
Registrul Comerţului si au sediul social şi punctul/punctele de lucru în 
mediul rural 
 
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, exclusiv jocuri de noroc 
mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si 
automate 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. 

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, 
transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru 
utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile. 
 

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

 

Guvernul României 

Buget apel 

25.900.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max 90% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
lansata in 

consultare publica  
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

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

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

 Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie 

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

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

 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale 

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

 
Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-
ul 
www.aippimm.ro  cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului 
de 
inregistrare. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-
implementare-2016/proiect-programul-na-ional-multianual-de-
microindustrializare-2016/ 
 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

60.890.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max. 90% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
lansata in 

consultare publica  

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-programul-na-ional-multianual-de-microindustrializare-2016/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-programul-na-ional-multianual-de-microindustrializare-2016/
http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-programul-na-ional-multianual-de-microindustrializare-2016/
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Programul de dezvoltare si modernizare a 
activitatilor de comercializare a produselor 

si serviciilor de piata 

Descriere program 

Finanțator 

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

 achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; 

 achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru 
etichetare; 

 achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 

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

 achizitionarea de electro si motostivuitoare; 

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

 achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari 
servicii; 

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

 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 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-
implementare-2016/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

21.049.000 lei 

Finanțare primită (%) 

max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
lansata in 

consultare publica  
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea 
performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de 
accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în 
structuri economice private. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) 
care au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data 
completarii online a planului de afaceri si obiectul de activitate pe care 
acceseaza este eligibil in cadrul programului. 
 
Activitati eligibile 
 
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din 
categoriile eligibile: 

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

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

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

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

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

Valoare grant: max 120.000 lei 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-
implementare-2016/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

17.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

Max 90% 

Termen limită 

apel nelansat 
procedura 

implementare 
lansata in 

consultare publica  
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/
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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-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-
FTIPilot-
2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&call
Status/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc 
 

Comisia Europeană 

Buget apel 2016  
20162016 93.145.000 euro 

Finanțare primită (%) 

între 70%-100% 

Termen limită 

15 martie 2016 

01 iunie 2016 

25 octombrie 2016 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 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_pndr_se
ctor_pomicol_sm_9a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?amp;la
ng=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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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 

 

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 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila intre 50-70% 

Termen limită 

Trim.I 2016 

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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Obiectiv  
Sprijinirea proiectelor de CD si Inovare care participa direct 
la competitiile ORIZONT 2020, care complementeaza prin activitatile 
propuse obiectivele unor apeluri propuse pentru competitiile 
ORIZONT 2020 sau care se adreseaza intaririi 
capacitatii administrative a institutiilor de CD si Inovare din România 
de a realiza aplicatii pentru proiecte si apeluri la nivel 
European si mondial. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare dezvoltare - orice 
entitate care desfaşoara o activitate economica, indiferent de forma 
juridica şi de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, mare). 
 
Activitati eligibile 
Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor domenii tematice 
prioritare: 

 Specializare inteligenta 

 Bioeconomia 

 Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor, spatiu si securitate 

 Energie, mediu si schimbari climatice 

 Eco-nano-tehnologii si materiale avansate 

 Sanatate, domeniu prioritar de interes national. 
 

Tipuri de proiecte: 

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

 Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si 
mijlocii 

 Proiecte suport pentru organizatii de cercetare 

 Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de 
cercetare 

 
Valoare grant: difera in functie de proiect  
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/06.11/Ghi
d.solicitant.pdf 

 

Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu actiunile de 
CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al 
Uniunii Europene şi alte programe CDI 

internationale  

Descriere program 

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila  

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/06.11/Ghid.solicitant.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/06.11/Ghid.solicitant.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/06.11/Ghid.solicitant.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 

depunere continua 

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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Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Programul Operational Competitivitate 2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 

Parteneriate pentru transfer de cunostinte (A 1.2.3) 

Descriere program 

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

 institute naţionale de cercetare-dezvoltare,  

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

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

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

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

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

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

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

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

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

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

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

 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

5 milioane Euro 

Finanțare primită (%) 

max.98 %  

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

geotermal) – sectorul distributie  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

22.302.878,80 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

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

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

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

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

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

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

geotermal) – sectorul productie  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

83.858.824 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

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

 Unitati administrativ teritoriale 

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara 

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

 
Activitati eligibile 

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

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

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

 Organizarea de şantier  

 Lucrari de racordare la reţeaua Sistemului Electroenergetic 
Naţional 

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

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

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

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

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

consumatorii industriali  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

11.52.941 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

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

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

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

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

 Sistem de comunicare date 

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

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

 Alte echipamente 
 

Valoare grant:  
 
Maxim 200.000 Euro 
 
Informatii suplimentare 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

electrica la nivelul locuintelor  

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

 38.117.647 Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

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

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

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

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

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

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Descriere program 

Buget apel 

 63.529.412  Euro 

Finanțare primită (%) 

variabila 

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

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

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

 
Activitati eligibile 
 

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

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

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

 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL  
2014 - 2020 
Axa Prioritara 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Apel 2.1/A Microintreprinderi 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

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

 
Categorii solicitanti eligibili 

 Societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in 
categoria microintreprinderilor,  

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

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

Activitati eligibile 

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

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

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

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

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

 

Valoare grant: Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa 
intre 25.000 si 200.000 euro 
 

Informatii suplimentare 

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

UE si Guvernul 
României 
 

Buget apel 

Apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

Apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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


 pag. 47 
Catalogul surselor de finanțare – 4/2016, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 

Cooperare Europeana si internationala 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

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

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

 Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, 
dezvoltarii si inovarii 
 

Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri 
ale acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

 Proiecte demonstrative, integrate, inovative 

 Proiecte CD si suport specifice 

 Proiecte suport specifice 
 

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

500.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

 Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat; 

 Sustinerea proceselor de specializare inteligenta; 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

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

 Cecuri de inovare 

 Cluster inovativ 

 Centru de competenta 

 Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic 

 Parc stiintific 
Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

250.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf
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Schema de ajutor de stat Finantarea 
proiectelor CDI conform Programului 
Dezvoltarea sistemului national de 
cercetare-dezvoltare 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

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

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

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

 Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi 

 Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare 

 Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale 
acestora 

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

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

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

 cercetare fundamentala; 

 cercetare industriala; 

 dezvoltare experimentala; 

 studii de fezabilitate; 

 activitati de inovare. 
Tipuri de proiecte finantate: 

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

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

Valoare grant: variabila 

 Cercetare fundamentala – maxim 40 mil. euro; 

 Cercetare industriala – maxim 20 mil. euro; 

 Dezvoltare experimentala – maxim 15 mil. euro; 

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

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

Guvernul României 

Buget anual 

600.000.000 lei 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

 
depunere continua 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

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

 proiectare si asistenta tehnica, 

 elaborarea studiilor de fezabilitate, 

 cheltuieli diverse si neprevazute. 

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

Valoare grant:  
Valoarea totala a unui proiect de investitii trebuie sa fie de minimum 44 
milioane lei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii 
 
 

Guvernul României 

Buget anual 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max 50% 

Termen limită 

 
apel nelansat 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Catalogul Surselor de Finanțare  
- Ianuarie 2016 - 

mailto:info@adrnordest.ro

	Surse de finanțare pentru  APL
	ERASMUS + Parteneriate strategice Dialog structurat
	Europa pentru Cetateni 2014-2020
	Initiativa Actiuni Urbane Inovative
	Program ORIZONT 2020 Rural Renaissance - Fostering Innovation and Business Opportunities H2020-RUR-2016-2017
	Programul ORIZONT 2020 Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects H2020-SCC-01-2015
	Programul „Spatii verzi”  Componenta „Arii Naturale Protejate”
	Programul „Spatii Verzi”  Componenta Spatii verzi urbane
	Mecanism de Protectie Civila a Uniunii Cerere de proiecte de prevenire si pregatire in protectia civila si poluarea marina
	Surse de finanțare pentru  ONG
	ERASMUS + Parteneriate strategice Dialog structurat
	ERASMUS + Parteneriate strategice -  Educația adulților
	ERASMUS + Parteneriate strategice Educație școlară
	ERASMUS + Parteneriate strategice - Formare profesională (VET)
	ERASMUS + Parteneriate strategice Învățământ universitar
	ERASMUS + Parteneriate strategice -  Tineret
	Europa pentru Cetateni 2014-2020
	Program ORIZONT 2020 Rural Renaissance - Fostering Innovation and Business Opportunities H2020-RUR-2016-2017
	Programul ORIZONT 2020 Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects H2020-SCC-01-2015
	Programul „Spatii verzi”  Componenta „Arii Naturale Protejate”
	Programul „Spatii Verzi”  Componenta Spatii verzi urbane
	Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si internationala
	Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI
	Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare
	Surse de finanțare pentru  SOCIETĂȚI COMERCIALE
	Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii din  mediul rural
	Programul national multianul de microindustrializare
	Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
	Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START
	Orizont 2020 Leadership Industrial Fast Track to Innovation Pilot H2020-FTIPilot-2015-1
	PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 Submasura 9a Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol
	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 inf...
	Programul Operational Competitivitate  2014-2020 AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului cadru OR...
	Programul Operational Competitivitate 2014-2020 AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Parteneriate pentru transfer de cunostinte (A 1.2.3)
	Programul Operational Capital Uman 2014-2020 ROMÂNIA CREATIVĂ AP 3/ PI 8.iii/OS 3.7
	Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exp...
	Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exp...
	Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon OS 6.2 Reducerea consumului de energie electrica la consumatorii industriali
	Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor
	Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 AP6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon OS 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sistem...
	PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL  2014 - 2020 Axa Prioritara 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Apel 2.1/A Microintreprinderi
	Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si internationala
	Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI
	Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare
	Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, instituita prin Hotararea de Guvern nr. 807 din 2014

