CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE
PROGRAME DESTINATE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

REGIUNEA
CENTRU

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Scheme de ajutor
de stat pentru
sprijinirea
investitiilor care
promoveaza
dezvoltarea
regionala prin
crearea de locuri de
munca, instituita
prin H.G. nr.
332/2014

Dezvoltarea
regionala, prin
realizarea de
investitii iniţiale care
determina crearea de
locuri de munca,
indiferent de
dimensiunea
beneficiarilor si de
valoarea investiţiei.

NOU!

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici, mijlocii sau
mari, nou-infiinţate sau in
activitate

Activitati eligibile

Sunt eligibile investiţiile care realizeaza locuri de
munca in toate sectoarele de activitate, cu excepţia
celor menţionate in “Lista sectoarelor de activitate
pentru care nu se acorda ajutoare de stat”
prevazuta in Anexa 1 la Ghidul solicitantului.
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile
salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani
consecutivi, ca urmare a crearii de locuri de munca.
Pentru fiecare locaţie a realizarii investiţiei se vor
crea cel putin 20 de locuri de munca dintre care
minimum 3 locuri de munca pentru lucratori
defavorizaţi.
Locurile de munca nou-create se menţin pentru o
perioada minima de 5 ani in cazul intreprinderilor
mari și de 3 ani in cazul intreprinderilor mici si
mijlocii.
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Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Variabila

Maxim 37,5
milioane euro Regiunea
Centru

Minim 50%
- Regiunea
Centru

Termen
limita

31
decembrie
2020

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=do
menii

Program de
finantare

Finantator

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

LIFE+
Cerere de
propuneri 2014
NOU!
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a) sa contribuie la
tranzitia catre o
economie eficienta
din punctul de vedere
al utilizarii resurselor,
cu emisii scazute de
dioxid de carbon si
rezistenta la
schimbarile climatice,
si sa contribuie la
protejarea si
imbunatatirea calitatii
mediului si la oprirea
si inversarea tendintei
de declin a
biodiversitatii, inclusiv
prin sprijinirea retelei
“Natura 2000″ si
abordarea degradarii
ecosistemelor;
b) sa imbunatateasca
dezvoltarea, punerea
in aplicare si
aplicarea politicii si
legislatiei Uniunii in
domeniul mediului si
al climei,
c) sa sustina o
guvernanta mai buna
in domeniul mediului
si al climei la toate
nivelurile, inclusiv o
mai buna implicare a
societatii civile, a
ONG-urilor si a
actorilor locali;
d) sa sprijine punerea
in aplicare a celui deal saptelea program
de actiune pentru
mediu.

Solicitanti eligibili

Entitati publice,

Activitati eligibile

Prin intermediul subventiilorpentru actiuni se pot
finanta urmatoarele proiecte:

organizatii private comerciale,
organizatii private noncomerciale, incluzand ONGurile.

(a) proiecte-pilot;
(b) proiecte demonstrative;
(c) proiecte de bune practici;
(d) proiecte integrate;
(e) proiecte de asistenta tehnica;
(f) proiecte de consolidare a capacitatii;
(g) proiecte pregatitoare;
(h) proiecte de informare, sensibilizare si
diseminare;
(i) orice alt tip de proiecte necesare in vederea
atingerii obiectivelor generale

Aceasta cerere se adreseaza ambelor
subprograme “Mediu” si ” Politici climatice”.
Pentru sub-programul “Mediu”, cererea va acoperi
subventii pentru proiecte “traditionale”, proiecte
pregatitoare, proiecte integrate, proiecte de
asistenta tehnica si proiecte capacitate
administrativa;
Pentru sub-programul “Politici climatice”, cererea va
acoperi subventii doar pentru proiectele
“traditionale” si proiecte capacitate administrativa
(celelalte tipuri vor fi acoperite incepand din 2015).

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variablia

Termen
limita

15
septembri
e 2014 –
proiecte
pentru
asistenta
tehnica
10
octombrie
2014,
prima
faza,
si aprilie
2015 faza
a doua –
proiecte
integrate
6
octombrie
2014 –
proiecte «
traditional
e»
29
octombrie
2014 –
proiecte
pregatitoar
e

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

30
septembri
e 2015 –
proiecte
pe
capacitate
administra
tiva

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Cerere de propuneri
de proiecte
“Sanatate 2014”
(Al treilea program
de actiune a Uniunii
in domeniul
sanatatii 20142020)

NOU!

Solicitanti eligibili

Sa se puna accent
mai mult pe noi
abordari pentru
prevenirea bolilor
cronice majore;

Orice entitate publica sau
privata:

sa se exploreze
potentialul de
diagnostic precoce in
vederea controlului si
a unui tratament mai
eficace al bolilor
cronice;

autoritatile publice,

sa se defineasca
strategii inovatoare
pentru adaptarea
locului de munca la
nevoile persoanelor
cu boli cronice;
sa se faciliteze
schimbul de bune
practici intre statele
membre.

institute de cercetare si
universitati,

Activitati eligibile

Acest apel are scop indeplinirea a sapte obiective in
domeniile: boli cronice, imbatranire, preturile
medicamentelor, monitorizarea sanatatii si ingrijirea
infectiilor asociate.

ONG-uri,

Inovare pentru prevenirea si gestionarea bolilor
cronice
•
prevenirea diabetului zaharat;

societati comerciale.

•

Consortiul proiectului trebuie sa
fie format din entitati
diferite/independente din cel
putin 3 state participante la
program.

1.

•

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Pagina 3 din 15

boli cardiovasculare;

identificarea celor mai bune practici pentru
a se conecta si integra interventiile pentru
prevenirea si ingrijirea sanatatii.
Diagnosticare timpurie si screening al bolilor
cronice
•
criterii de utilizare a unui diagnostic precoce
in asistenta medicala comunitara;
•
imagine cuprinzatoare de depistare majora.
Reintegrare profesionala a persoanelor cu boli
cronice
Sprijin in ariile legate de aderenta, fragilitate,
ingrijiri integrate si conditii multi-cronice
•
dezvoltarea si implementarea diagnosticarii
precoce si a programelor de screening;
•
programe pentru tratamentul pacientilor
multi-morbizi.
Date statistice de stabilire a preturilor
medicamentelor
Monitorizarea sanatatii si sistemul de raportare
•
evaluari privind examinarilor medicale ale
populatiilor armonizate;
•
monitorizarea si raportarea privind
sanatatea perinatala si a copilului.
Asistenta medicala asociata infectiilor in
ingrijirea pe termen lung

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

20-40%

Termen
limita

25
septembri
e 2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj2014.html

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Idei de viitor

NOU!

Proiecte pentru
victimele violentei
domestice

NOU!
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Prevenirea violentei
domestice in
Romania

Publicul larg

Organizatiile
neguvernamentalen cu
expertiza in probleme legate de
violenta domestica
Institutiile publice sau private
care ofera servicii sociale
specializate

Activitati eligibile

Categoriile de concurs sunt urmatoarele:
•
“perioada de sarcina” – se pot inscrie proiecte
care au ca scop prevenirea problemelor de
sanatate a copiilor nou-nascuti, inca din
perioada de sarcina;
•

“start sanatos in viata” – se pot inscrie proiecte
care promoveaza avantajele alaptarii copiilor
cu varsta cuprinsa intre 0 si 2 ani;

•

“recreere prin lumina” – se pot inscrie proiecte
care propun solutii de iluminare a zonelor din
spatiile publice.

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de costuri:
•
Cheltuieli de personal (specialisti direct
implicati, asistenti sociali, psihologi, terapeuti)
•

Servicii pentru femeile victime ale violentei
domestice (consiliere psihologica, consiliere
juridica, reintegrarea pe piata muncii)

•

Construirea, renovarea, reabilitarea si dotarea
unitãtilor care asigura servicii sociale
specializate

•

Costurile administrative in limita a 10% care
pot sa includa: costuri de resurse umane,
costuri pentru transport, comunicatii (telefon,
Internet, posta), costuri de birou (chirie,
servicii, utilitati), echipament de birou
(computer, mobilier, software), consumabile
birou.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Ideile cu cele
mai multe
voturi vor primi
finantari in
valoare totala
de 100.000 de
euro.

-

3 august
2014

Valoarea
totala a
fondului de
finantare este
de 50,000 de
dolari, suma
cu care vor fi
sustinute 2
proiecte, unul
cu valoarea de
15.000 $ si
altul cu
valoarea de
35.000 $.

10%

15 august
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://doilasuta.ro/grantwizard/avon/docume
nte/ghid%20aplicatie%20avon%20GW_viole
nta.pdf

AVON

Generarea de idei de
proiecte sustenabile,
care au capacitatea
de a schimba in bine
viitorul copiilor din
Romania.

Solicitanti eligibili

http://www.ideideviitor.philips.ro/

Philips
Romania

Obiectivul
programului
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Proiecte pentru
sanatatea sanilor
NOU!
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Sprijinirea initiativelor
organizatiilor
neguvernamentale si
ale institutiilor publice
si private de
sanatate, avand
ca scop depistarea
precoce, interventia si
recuperarea in cazul
cancerului la san.

Solicitanti eligibili

Organizatiile
neguvernamentalen
Institutiile publice sau private
de sanatate

Activitati eligibile

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de costuri:
•

Achizitie de echipamente medicale si mobilier
medical

•

Cheltuieli de personal (specialisti direct
implicati, medici, psihologi, terapeuti etc.)

•

Servicii sau produse pentru femeile
diagnosticate cu cancer la san (masaj pentru
limfedem, proteze mamare)

•

Renovarea, reabilitarea si dotarea unitatilor
care asigura servicii medicale in vederea
depistarii preoce a cancerului la san sau
ingrijirii femeilor diagnosticate cu cancer la san

•

Construirea sau reamenajarea unor spatii
asigura servicii medicale in vederea depistarii
preoce a cancerului la san sau ingrijirii
femeilor diagnosticate cu cancer la san

•

Costurile administrative in limita a 10%

Valoarea
grantului

Valoarea
totala a
fondului de
finantare este
de 50,000 de
dolari, suma
cu care vor fi
sustinute 2
proiecte, unul
cu valoarea de
15.000 $ si
altul cu
valoarea de
35.000 $.

Contributia
beneficiaru
lui

10%

Termen
limita

15 august
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://doilasuta.ro/grantwizard/avon/documente/ghi
d%20aplicatie%20avon%20GW_violenta.pdf

AVON

Obiectivul
programului
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Dezvoltarea
economiei sociale

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 6,
DMI 6.1)

APEL NELANSAT
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Dezvoltarea
economiei sociale.
Structura de
economie sociala
este o intreprindere al
carei principal
obiectiv este cel de a
avea o incidenta
sociala mai curand
decat cel de a
genera profit pentru
proprietarii sau
partenerii sai.

Solicitanti eligibili

ONG-uri; Cooperative de credit,
de consum si de productie;
Institutii si organizatii membre
ale Pactelor Regionale si
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare si Incluziune Sociala;
MMFPSPV si structuri/ agentii
coordonate/ subordonate
acestuia; Ministerul Culturii si
Cultelor si institutii/ agentii/
organizatii subordonate/
coordonate de acesta;
Agentia Nationala Antidrog;
Ministerul de Interne, prin
structurile sale de specialitate,
inclusiv cele din subordine sau
coordonare; Agentii
guvernamentale cu atributii in
domeniul incluziunii sociale;
Administratia Nationala a
Penitenciarelor si institutii
subordonate; Ministerul Justitiei
prin structurile interne
responsabile pentru gestionarea
serviciilor de probatiune;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale si Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridica; Organizatii sindicale;
Patronate; Unitati de cult si
Asociatii religioase; Furnizori de
FPC autorizati, publici si privati;
Furnizori de servicii sociale;
Furnizori de servicii de ocupare
acreditati, publici si privati;
Intreprinderi implicate in
economia sociala; Autoritati ale
administratiei publice locale;
Institute de cercetare;
Universitati acreditate, publice si
private.

Activitati eligibile

•

Activitati eligibile cu caracter general, care nu
creeaza un avantaj economic concurential unei
anumite intreprinderi, nu implica obtinerea de
venituri si nu intra sub incidenta ajutorului de
minimis.
1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum
informare si consiliere profesionala, asistenta,
mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere
psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor
de munca;
2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare
profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de
utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;
3. Activitati de formare profesionala si de
consolidare a capacitatilor, competentelor,
cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor
vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri
ale economiei sociale si sa beneficieze de
oportunitatile nou create;
4. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate,
care sa cuprinda informare, consiliere, formare,
planificarea unei afaceri si asistenta in
vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si
dezvoltarea de structuri economiei sociale altele
decat cele care beneficiaza de subventie; etc.
•

Activitati eligibile care intra sub incidenta
ajutorului de minimis, ale caror costuri vor fi
incluse in bugetul fiecarei structuri de
economie sociala.
1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale
economiei sociale;
2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate,
care sa cuprinda informare,
consiliere, formare, planificarea unei afaceri si
asistenta in vederea initierii unei
afaceri, pentru initierea si dezvoltarea structurilor
economiei sociale care primesc
subventia; etc.

Valoarea
grantului

In cazul
activitatilor
eligibile care
intra sub
incidenta
schemei de
ajutor de
minimis,
sumele
acordate
nu pot depasi
valoarea
maxima de
200.000 euro/
beneficiar.
Valoarea
totala eligibila
a proiectelor:
- minim 223.015 lei
- maxim –
2.230.145,54
lei pentru
proiecte care
se
implementeaz
a intr-o
regiune de
dezvoltare.
- maxim
17.841.200 lei
pentru
proiecte care
se
implementeaz
a in minim 2
regiuni de
dezvoltare.

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2014/gscs6.1.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programul national
multianual pentru
stimularea crearii,
dezvoltarii si
promovarii
brandurilor
sectoriale, subsectoriale si de
produs

APEL NELANSAT

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

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderi mici si mijlocii
respectiv societatile comerciale,
societatile cooperative, inclusiv
societatile cooperative
mestesugaresti mixte,
persoanele fizice autorizate care
desfasoara activitati economice
in mod independent,
intreprinderile individuale,
intreprinderile familiale care
desfasoara activitati in domeniul
turismului si productiei;

Programul consta in organizarea a doua targuri
nationale de primavara-vara si toamna-iarna cu o
perioada de 4 zile in Bucuresti. Anul acesta se va
organiza editia de toamna a targului national pentru
promovarea brandurilor sectoriale, subsectoriale si
de produs intitulat “Romania – aventura si cultura.
Produse romanesti de calitate.”

Asociatiile profesionale sau
fundatiile, au ca scop
producerea produselor
romanesti si valorificarea
potentialului turistic cultural
autohton.
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Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:
•
organizarea unui targ national sub forma unei
expozitii cu vanzare;
•
organizarea de seminarii, mese rotunde,
ateliere de lucru si prezentari in scopul
promovarii producatorilor romani si a ofertelor
turistice nationale, in vederea castigarii de
piete interne si externe noi pentru acest tip de
produse si servicii;
•
diseminarea de materiale informative.

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Data de la
care este
activa
inregistrar
ea on-line
se
comunica
pe site-ul
institutiei
cu minim 5
zile inainte
de data
inceperii
procesului
de
inregistrar
e.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/progra
mul-na-355-ional-multianual-pentru-stimularea-cre259-rii-dezvolt-259-rii-351-i-promov-259-riibrandurilor-sectoriale-sub-sectoriale-351-i-deprodus/

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programul Mihail
Kogalniceanu
pentru intreprinderi
mici si mijlocii

Dezvoltarea si
sustinerea investitiilor

APEL NELANSAT
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Crearea si
mentinerea locurilor
de munca

Solicitanti eligibili

Intreprinderile mici si mijlocii cu
minim 2 ani de functionare

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Programul consta in acordarea unei linii de credit, in
valoare maxima de 400.000 lei/I.M.M./an, cu
urmatoarele facilitati, care pot fi acordate impreuna
sau separat:
a) dobanda total subventionata - subventia
acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat
de catre Ministerul Economiei, in proportie
de 100% pentru creditele in lei, dar nu mai
mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate
din linia de credit acordata
b) garantii in numele si in contul statului
acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de
mandatar al Ministerului Finantelor Publice,
pentru creditele contractate de beneficiarii
eligibili care respecta conditiile programului
si se incadreaza in normele si procedurile
interne ale institutiilor de credit. Garantia in
numele si in contul statului se acorda numai
in situatia in care beneficiarul programului
nu dispune de garantii suficiente pentru
accesarea liniei de credit.
Solicitantul va prezenta institutiei de credit
finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40%
din valoarea creditului.
Linia de credit cu dobanda subventionata si/sau,
dupa caz, cu garantie de stat este de maximum un
an. Linia de credit poate fi prelungita pe maximum
un an, pe perioada de valabilitate a programului.
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai
pentru:
•
cheltuieli privind aprovizionarea, productia,
desfacerea;
•
cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau
prestarea de servicii;
•
cheltuieli privind constituirea, prelucrarea,
valorificarea stocurilor;
•
alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii
activitatii curente;
•
cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
•
plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor
sume datorate bugetului general consolidat
•
alte costuri de operare

-

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-si-ghiduri-ale-solicitantilorprograme-nationale-2013/ghidul-aplicantului-in-cadrul-programului-mihail-kogalniceanu-pentruintreprinderile-mici-si-mijlocii

Program de
finantare

Finantator
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programul national
multianual de
infiintare si
dezvoltare de
incubatoare
tehnologice si de
afaceri

APEL NELANSAT

Dezvoltarea
sectorului
intreprinderilor mici si
mijlocii (IMM) din
Romania, prin
infiintarea unor noi
incubatoare de
afaceri, precum si
prin dezvoltarea
incubatoarelor de
afaceri deja existente.

Solicitanti eligibili

Autoritatea Publica Locala sau
autoritatea privata
reprezentativa la nivel national
in domeniul antreprenoriatului.
Beneficiari finali:
Potentiali intreprinzatori care
intentioneaza sa infiinteze o
intreprindere in conformitate cu
legislatia nationala (IMM-uri
nou-infiintate) sau intreprinderi
deja existente (IMM-uri cu istoric
de functionare), care se
incadreaza in categoria IMMurilor.

Activitati eligibile

Pentru anul 2014, prin implementarea Programului
se estimeaza acordarea de alocatii financiare
nerambursabile pentru un numar de 100 IMM-uri,
finantarea a 5 incubatoare noi si a 10 incubatoare
existente.
In cadrul Programului, autoritatile publice locale
partenere vor pune la dispozitia incubatoarelor de
afaceri spatii cu titlu gratuit si facilitatile necesare
pentru a asigura functionalitatea acestora in
beneficiul IMM-urilor selectate.
Beneficiile firmelor incubate sunt:
a) asigurarea, cu titlu gratuit, de spatii de birouri
mobilate si dotate cu echipament IT&C, spatii de
productie in limita disponibilitatii;
b) acces la sali de training, sali de conferinte,
spatii expozitionale;
c) acces la infrastructura de utilitati a
incubatorului (energie termica, electrica, apa, gaz
etc.), acces la telecomunicatii si internet;
d) acces la servicii administrative (curatenie,
paza, secretariat) prestate prin intermediul
Administratorului Incubatorului;
e)

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-incubatoare/

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

alocatii financiare nerambursabile;

f)
acces servicii de informare si documentare
oferite de Administratorul Incubatorului;
g) acces la instruire, consultanta si asistenta in
perioada de pre-incubare pentru elaborarea
planurilor de afaceri si de marketing, a studiilor de
fezabilitate etc.;
h) acces la asistenta pentru dezvoltarea de
parteneriate nationale si internationale.
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Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Modernizarea
exploatatiilor
agricole
FERMA DE FAMILIE

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

(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 121)
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Persoane fizice sau juridice care
practica in principal activitati
agricole a caror exploatatie are
o dimensiune cuprinsa intre
2 si 50 UDE si care este
inregistrata in Registrul unic de
identificare / Registrul agricol.

1. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor
utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma;
2. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii
rutiere interne sau de acces din domeniul agricol;
3. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de
taurine pentru productia de lapte;
4. Construirea si/ sau modernizarea serelor;
5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de
tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje,
instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si
software specializate;
6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de
noi mijloace de transport specializate;
7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile
ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie
(minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de
restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-devie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si
infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si
capsuni;
9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi
fructiferi si arbusti, alti arbori;
10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila
a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii
forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare
pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie
regenerabila;
12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate
prin Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea produselor agricole
la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru
vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.
14. Costurile generale ale proiectului;
15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru
agricultura ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu
standardele comunitare.

Categoriile de beneficiari
eligibili:
- Persoana fizica
- Persoana fizica autorizata
- Intreprindere individuala
- Intreprindere familiala
- Societate in nume colectiv
- Societate in comandita simpla
- Societate pe actiuni
- Societate in comandita pe
actiuni
Societate cu raspundere limitata
- Societate comerciala cu capital
privat
- Societate agricola
- Societate cooperativa agricola
- Grup de producatori, doar cu
conditia ca investitiile realizate
sa deserveasca interesele
propriilor membri

Valoarea
grantului

Valoarea maxi
ma eligibila a
unui proiect nu
va depasi
125.000
Euro

Contributia
beneficiaru
lui

30%-60%

Termen
limita

Depunere
a cererilor
de
finantare
va avea
loc in
perioada
20 mai 18 iulie
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

www.apdrp.ro

Finantator
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Modernizarea
exploatatiilor
agricole

(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 121)

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

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Persoane fizice sau juridice,
care practica in principal
activitati agricole a
caror exploatatie are o
dimensiune egala sau mai mare
de 2 UDE si care este
inregistrata in Registrul unic de
identificare / Registrul agricol.

1. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor
utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma;
2. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii
rutiere interne sau de acces din domeniul agricol;
3. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de
taurine pentru productia de lapte;
4. Construirea si/ sau modernizarea serelor;
5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de
tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje,
instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si
software specializate;
6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de
noi mijloace de transport specializate;
7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile
ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie
(minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de
restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-devie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si
infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si
capsuni;
9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi
fructiferi si arbusti, alti arbori;
10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila
a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii
forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare
pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie
regenerabila;
12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate
prin Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea produselor agricole
la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru
vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.
14. Costurile generale ale proiectului;
15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru
agricultura ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu
standardele comunitare.

Categoriile de beneficiari
eligibili:
- Persoana fizica
- Persoana fizica autorizata
- Intreprindere individuala
- Intreprindere familiala
- Societate in nume colectiv
- Societate in comandita simpla
- Societate pe actiuni
- Societate in comandita pe
actiuni
Societate cu raspundere limitata
- Societate comerciala cu capital
privat
- Societate agricola
- Societate cooperativa agricola
- Cooperativa agricola
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Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiaru
lui

30%-60%

Termen
limita

Depunere
a cererilor
de
finantare
va avea
loc in
perioada
20 mai 18 iulie
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

www.apdrp.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Uniunea
Europeana

Apel national pentru
propuneri de
proiecte 2014

Imbunatatirea
sansele de angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum si
imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Autoritati publice

•

Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1)

Companii / intreprinderi

•

Proiecte Strategice (actiunea cheie 2)

Institutii publice/private

•

Dialogul structurat (actiunea cheie 3)
Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor
de tineret

Sustinerea colaborarii
in cercetare si
tehnologie intre
organizatii europene
si chineze

Intreprinderile mici si mijlocii,
firmele mari, institutele de
cercetare, universitatile,
incubatoarele din statele
membre ale UE implicate in
dezvoltare de produse si servicii
noi si inovatoare si in cercetare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Uniunea
Europeana

Schema de granturi
de mobilitate –
Proiectul DragonSTAR

Solicitanti eligibili

Institutii scolare

Activitati eligibile

Contributia
beneficiaru
lui

-

17 martie
2014,
termen
unic
pentru
domeniile
educatie si
formare
profesiona
la
17 martie
2014, 30
aprilie
2014, 1
octombrie
2014
pentru
domeniul
tineret

Maxim 2.500
euro pentru o
destinatie

-

18 iulie
2014

Organizatii nonguvernamentale

Aceasta schema ofera posibilitatea pentru
organizatiile europene de a investiga piata
chineza si de a identifica parteneri potriviti pentru a
incheia o colaborare tehnologica si/sau de
cercetare.
Aceasta ofera, de asemenea, sprijin financiar
organizatiilor europene eligibile pentru a calatori in
China.

Termen
limita

Variabila

Institutii universitare

Se vor suporta cheltuielile de deplasare ale
organizatiilor interesate sa participe la evenimentul
de brokeraj organizat in paralel cu “EU – China
Business & Technology (B&T) Cooperation Fair“,
care va avea loc inChengdu, China la 21-23
octombrie 2014).
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Valoarea
grantului

Maxim 3.000
euro pentru
doua destinatii

Maxim 3.500
euro pentru
trei destinatii

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.dragon-star.eu/the-travelgrand-scheme/

Obiectivul
programului

http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=103
http://www.erasmusplus.ro/uploads/resurse/fi
siere/apel_national_2014.pdf

Program de
finantare

Finantator

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana

EUROPA CREATIVA
2014-2020

Protejeaza si
promoveaza
diversitatea culturala
si lingvistica
europeana si
stimuleaza bogatia
culturala a Europei.
Sprijina adaptarea
sectoarelor culturale
si creative la era
digitala si la
globalizare.
Ofera deschidere
catre noi oportunitati,
piete si
categorii de public
internationale.

Solicitanti eligibili

Operatorii culturali din tarile
eligibile

Activitati eligibile

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Proiecte de cooperare transfrontaliera intre
organizatii culturale si creative din cadrul
Uniunii Europene si din afara ei.
Retele care sprijina sectoarele culturale si
creative sa functioneze la nivel transnational si
sa isi consolideze competitivitatea.
Traducerea si promovarea operelor literare pe
pietele Uniunii Europene.
Platforme de operatori culturali care
promoveaza artistii la inceput de cariera si
stimuleaza o programare cu adevarat
europeana a operelor culturale si artistice.
Consolidarea abilitatilor si formare profesionala
pentru profesionistii din domeniul
audiovizualului.
Dezvoltarea filmelor de fictiune, de animatie, a
documentarelor creative si a jocurilor video
pentru cinematografia, pietele de televiziune si
celelalte platforme europene.
Distributia si vanzarile de opere audiovizuale
atat in Europa, cat si in afara ei.
Festivaluri de film care promoveaza filme
europene.
Fonduri pentru cooperarea la nivel
international privind realizarea de filme.
Dezvoltarea publicului in scopul stimularii
culturii cinematografice si al cresterii interesului
pentru filmele europene, printr-o gama larga de
evenimente.
Capitalele europene ale culturii si Marca
patrimoniului european.
Premii europene pentru literatura, arhitectura,
protectia patrimoniului, cinematografie si
muzica rock si pop.
Din 2016, Europa Creativa va include si un
instrument de garantare financiara in valoare
de 121 milioane de euro pentru a imbunatati
accesul la finantare al sectoarelor culturale si
creative.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Finantator

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

ORIZONT 2020

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

Solicitanti eligibili

Intreprinzatori privati
Universitati
Centre de cercetare

Activitati eligibile

Structura Programului Cadru Orizont 2020:
Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii
Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast
er_calls.html

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programul de
sprijin pentru
beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei
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Accelerarea
absorbtiei fondurilor
europene prin
asigurarea resurselor
financiare si prin
garantarea
imprumuturilor
necesare pentru
cofinantarea
proiectelor.

Solicitanti eligibili

Entitati care implementeaza
proiecte finantate din
instrumente structurale ale
Uniunii Europene:
a) unitati administrativteritoriale;
b) institutii de invatamant
superior de drept public
acreditate;
c) institutii de cercetaredezvoltare de drept public
acreditate;
d) operatori regionali / locali de
servicii de alimentare cu apa si
canalizare.

Activitati eligibile

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru
intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) este
mandatat sa emita garantii in numele si in contul
statului pentru finantatorii care acorda credite
destinate implementarii proiectelor.

Valoarea
grantului

Finantarea
garantata
poate fi de
maximum 15%
din valoarea
totala a
proiectului
exclusiv
dobanzile si
comisioanele
bancare si alte
sume datorate
de beneficiar
in baza
contractului de
credit.

Contributia
beneficiaru
lui

Garantiile
individuale
se acorda
in euro sau
in moneda
nationala si
pot acoperi
maxim 80%
din
valoarea
unui
imprumut.

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infr
astructura-descrierea-produsului

Fondul
National de
Garantare
a Creditelor
pentru
intreprinderi
Mici si
Mijlocii

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014

