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Programul Ambient Assisted Living (AAL) - 

Apel 2015 

Descriere program 

Finanțator 

Apelul 2015 al Programului AAL are drept scop finanțarea dezvoltarii 
de soluții inovative bazate pe TIC în cadrul proiectelor colaborative, 
transnationale şi multidisciplinare, cu o clară orientare către piaţă, 
pentru a sprijinii adulţii învarstă să trăiască: 
 
Independent cât mai mult timp, ceea ce înseamnă ca utilizând la fel 
de puțin ajutor posibil (profesional), și cu posibilitatea de a alege și a 
controla deciziile, echipamentele și asistența disponibila. 
Activ în sensul de a ramâne responsabili de propriile lor vieți și de a 
participa în societate în modul în care îşi doresc. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 companii (IMM-uri, intreprinderi mari),  

 organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, 
etc.). 

 asociatii, organizatii ale grupurilor tinta 

 institutii publice 
Organizatiile care nu au al caror obiect de activitate include cercetare 
si dezvoltare 
 
Criterii de eligibilitate 
 
Prioritatea cheie pentru aceste proiecte ar trebui să fie de a oferi și 
susţine soluții bazate pe TIC, care pot sprijini adultii mai in varsta în 
casele lor prin: 

 Integrarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri ușor de utilizat, accesibile și 
durabile care abordează o gamă de nevoi 

 Solutii cu un potențial ridicat de a fi comercializate și scalabile 
Valoarea totala a unui proiect: 1 – 7 milioane Euro. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://uefiscdi.gov.ro/  

Uniunea Europeana 

Buget  

33.900.000 Euro 
 

Valoarea grantului 

Maximum 3.000.000 
Euro 

35 – 100 %  

Termen limită 

28 Mai 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/
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Programul de cooperare URBACT III 

Rețele pentru Planificarea Acțiunilor 

Descriere program 

Finanțator 

Principalul obiectiv al Rețelelor pentru Planificarea Acțiunilor este 
de a îmbunătăți capacitatea orașelor europene de a implementa 
politici de dezvoltare urbană durabilă și, mai specific, de a le crește 
capacitatea de a formula strategii integrate pentru dezvoltarea 
urbană durabilă. Prin participarea în aceste Rețele pentru 
Planificarea Acțiunilor, orașele vor avea ocazia să schimbe și să 
împărtășească experiențe, probleme și posibile soluții, generând 
astfel idei noi în adresarea provocărilor din aria dezvoltării urbane 
durabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 beneficiari principali (city-partners): autoritatti publice locale 
ce reprezinta municii, orase si zone metropolitate 

 alti beneficiari (non-city partners): autoritati regionale si 
nationale, universitati, centre de cercetare, agentii locale 
infiintate la nivel de oras cu reponsabilitati in crearea si 
implementarea de politici de dezvoltare locala. 
 

Criterii de eligibilitate 
 
Activitatile care vor implementate in cele 2 etape sunt grupate in 
pachete de lucru: 
Etapa 1: 
WP 1 – Coordonare si management proiect 
WP2 – Dezvoltare proiect 
Etapa 2: 
WP 1 – Coordonare si management proiect 
WP 2 – Schimburi transnaţionale şi învăţare 
WP 3 – Impact asupra politicilor urbane şi guvernare locală 
WP 4 – Comunicare si diseminare 
 
Informatii suplimentare 
 
http://urbact.eu/    
http://urbact.eu/sites/default/files/media/urbactiii_call_for_prop

osals_actionplanningnetworks.pdf  

Uniunea Europeană 

Buget program 

74,3 milioane Euro 
(FEDR)  

Valoarea finantarii 

600.000 - 750.000 € 
(cheltuieli eligibile) 

Cofinantare FEDR: 85 
%  

 

Termen limită 

16 iunie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://urbact.eu/
http://urbact.eu/sites/default/files/media/urbactiii_call_for_proposals_actionplanningnetworks.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/media/urbactiii_call_for_proposals_actionplanningnetworks.pdf
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Erasmus+ Apel 2015 
ACŢIUNEA CHEIE 2  - Parteneriate 
strategice 
Tineret 

Descriere program 

Finanțator 

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

 
Parteneriatele strategice pot realiza o gamă largă de activități: 

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

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

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

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

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

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

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

 inițiative transnaționale care promovează spiritul și 
aptitudinile antreprenoriale  
 

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

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

Uniunea Europeană 

Buget AC 2015 

11 916 025 Euro. 

Valoarea grantului 

Maxim 450.000 Euro 

Termen limită 

30 aprilie 2015  

01 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Proiecte de cooperare 

Descriere program 

Finanțator 

Priorități: 

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

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

 facilitarea accesului la oportunități profesionale; 

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

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

 
Categorii solicitanti eligibili: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uniunea Europeană 

Buget linie de 

finantare 

318.000.000 Euro 

Valoarea grantului 

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

bugetul total eligibil) 

Termen limită 

07 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Măsura 2.1 Înfrăţirea între localităţi 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Orașe/municipalități  

 Comitetele de înfrățire care reprezintă autorități locale 

 Organizații nonprofit care reprezintă autoritățile locale.  
 

Criterii de eligibilitate 
 

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

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

 Grantul maxim eligibil pentru un proiect: 25 000 EUR. 

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

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

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

Uniunea Europeană 

Buget program 

185 468 000 Euro 

Valoarea grantului 

Maxim 25.000 Euro 

Termen limită 

01 septembrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 alte autorități de la nivel local/regional; 

 federații/asociații de autorități locale; 

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

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

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

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

Uniunea Europeană 

Buget program 

185 468 000 Euro 

Valoarea grantului 

Maxim 150.000 Euro 

Termen limită 

01 septembrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europapentrucetateni.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
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Programul Național de Dezvoltare Rurală 
Masura 19 – Dezvoltarea locala LEADER 

Sub ‐ măsura 19.1 –  ”Sprijin pregătitor 
pentru  elaborarea strategiilor de 
dezvoltare locală” 

Descriere program 

Finanțator 

Obiective  
 
Scopul investițiilor este sprijinirea parteneriatelor privat-publice 
locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de 
Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt 
acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 
2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate 
din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/ 
sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri; 

 Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai 
societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel 
decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 
25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-
ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită 
într-un teritoriu GAL; 

 
Criterii de eligibilitate 
 
Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă 
de 20.000 Euro pentru SDL ( strategie dezvoltare locala) depusă de 
parteneriat, astfel: 

 cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 
euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit 
de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de 
locuitori).  

 cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor 
încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de 
mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 

 
Informatii suplimentare 
 
http://www.apdrp.ro/  
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_

pndr_m_19_leader_sm19_1_sprijin_pregatitor  

Uniunea Europeana 

Buget apel 

x milioane euro 

Finanțare primită  

Maxim 20.000 Euro 

(100 %) 

Termen limită 

08 mai 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.apdrp.ro/
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_1_sprijin_pregatitor
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_1_sprijin_pregatitor
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Programul Ambient Assisted Living (AAL) - 

Apel 2015 

Descriere program 

Finanțator 

Apelul 2015 al Programului AAL are drept scop finanțarea dezvoltarii 
de soluții inovative bazate pe TIC în cadrul proiectelor colaborative, 
transnationale şi multidisciplinare, cu o clară orientare către piaţă, 
pentru a sprijinii adulţii învarstă să trăiască: 
 
Independent cât mai mult timp, ceea ce înseamnă ca utilizând la fel 
de puțin ajutor posibil (profesional), și cu posibilitatea de a alege și a 
controla deciziile, echipamentele și asistența disponibila. 
Activ în sensul de a ramâne responsabili de propriile lor vieți și de a 
participa în societate în modul în care îşi doresc. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 companii (IMM-uri, intreprinderi mari),  

 organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, 
etc.). 

 asociatii, organizatii ale grupurilor tinta 

 institutii publice 
Organizatiile care nu au al caror obiect de activitate include cercetare 
si dezvoltare 
 
Criterii de eligibilitate 
 
Prioritatea cheie pentru aceste proiecte ar trebui să fie de a oferi și 
susţine soluții bazate pe TIC, care pot sprijini adultii mai in varsta în 
casele lor prin: 

 Integrarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri ușor de utilizat, accesibile și 
durabile care abordează o gamă de nevoi 

 Solutii cu un potențial ridicat de a fi comercializate și scalabile 
Valoarea totala a unui proiect: 1 – 7 milioane Euro. 
 
Informatii suplimentare 
 

http://uefiscdi.gov.ro/  

Uniunea Europeana 

Buget  

33.900.000 Euro 
 

Valoarea grantului 

Maximum 3.000.000 
Euro 

35 – 100 %  

Termen limită 

28 Mai 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/
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Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE) -  Apel 2015 

Vizite pregatitoare 

Descriere program 

Finanțator 

Principalul obiectiv al  Vizitelor Pregatitoare  este acela de a ajuta 
instituţiile de învăţământ superior să stabilească contacte cu instituţii 
partenere potenţiale din SD  în vederea stabilirii de: 
- noi acorduri interinstituţionale (nu reînnoiri) privind mobilitatea 
studenţilor şi/sau a personalului; 
- plasamente studenţeşti ; 
- proiecte de cooperare inter-institutionala. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 
Instituţii de învăţământ superior (universitati) acreditate din Romania 
si SD. 
 
Beneficiari: Persoane care lucrează într-o instituţie de învăţământ 
superior (cadre didactice sau personal nedidactic). 
 
Criterii de eligibilitate 

 
Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit şi pentru a participa 
la un "seminar de contact" pentru identificarea de parteneri. Detalii 
privind seminariile vor fi  disponibile pe site-ul www.see-burse.ro 
 
Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit pentru a vizita: 
- una sau mai multe instituţii de învăţământ superior potenţial 
partenere ; 
- o întreprindere, o organizaţie, un institut/centru de cercetare  
potential partenere. 
 
Finantare: 
- Transport si asigurare : 500 Euro, suma forfetara 
- Subzistenta (cazare, mese, transport local, etc.) : 
- 250 Euro/zi, suma forfetara pentru o vizita intr-o institutie din SD 
- 150 Euro/zi suma forfetara pentru o vizita intr-o institutie din 
Romania 
 
NU este necesara cofinantare. 

 
Informatii suplimentare 
 
http://www.see-burse.ro/pagina/vizite_pregatitoare   

Guvernele din 
Norvegia, Islanda şi 

Liechtenstein 

Buget program 

5 000 000 Euro 

Termen limită 

30 mai 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.see-burse.ro/pagina/vizite_pregatitoare
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Erasmus+ Apel 2015 
ACŢIUNEA CHEIE 2  - Parteneriate 
strategice 
Tineret 

Descriere program 

Finanțator 

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

 
Parteneriatele strategice pot realiza o gamă largă de activități: 

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

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

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

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

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

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

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

 inițiative transnaționale care promovează spiritul și 
aptitudinile antreprenoriale  
 

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

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

Uniunea Europeană 

Buget AC 2015 

11 916 025 Euro. 

Valoarea grantului 

Maxim 450.000 Euro 

Termen limită 

30 aprilie 2015  

01 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Proiecte de cooperare 

Descriere program 

Finanțator 

Priorități: 

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

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

 facilitarea accesului la oportunități profesionale; 

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

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

 
Categorii solicitanti eligibili: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uniunea Europeană 

Buget linie de 
finantare 

318.000.000 Euro 

Valoarea grantului 

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

bugetul total eligibil) 

Termen limită 

07 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Măsura 2.1 Înfrăţirea între localităţi 

Descriere program 

Finanțator 

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

 Orașe/municipalități  

 Comitetele de înfrățire care reprezintă autorități locale 

 Organizații nonprofit care reprezintă autoritățile locale.  
 

Criterii de eligibilitate 
 

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

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

 Grantul maxim eligibil pentru un proiect: 25 000 EUR. 

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

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

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

Uniunea Europeană 

Buget program 

185.468.000 Euro 

Valoarea grantului 

Maxim 25.000 Euro 

Termen limită 

01 septembrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Descriere program 

Finanțator 

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

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

 alte autorități de la nivel local/regional; 

 federații/asociații de autorități locale; 

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

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

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

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

Uniunea Europeană 

Buget program 

185.468.000 Euro 

Valoarea grantului 

Maxim 150.000 Euro 

Termen limită 

01 septembrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europapentrucetateni.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000ro.pdf
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Programul Național de Dezvoltare Rurală 
Masura 19 – Dezvoltarea locala LEADER 

Sub ‐ măsura 19.1 –  ”Sprijin pregătitor 
pentru  elaborarea strategiilor de 
dezvoltare locală” 

Descriere program 

Finanțator 

Obiective  
 
Scopul investițiilor este sprijinirea parteneriatelor privat-publice 
locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de 
Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt 
acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 
2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate 
din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/ 
sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri; 

 Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai 
societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel 
decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 
25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-
ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită 
într-un teritoriu GAL; 

 
Criterii de eligibilitate 
 
Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă 
de 20.000 Euro pentru SDL ( strategie dezvoltare locala) depusă de 
parteneriat, astfel: 

 cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 
euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit 
de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de 
locuitori).  

 cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor 
încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de 
mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 

 
Informatii suplimentare 
 
http://www.apdrp.ro/  
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_

pndr_m_19_leader_sm19_1_sprijin_pregatitor  

Uniunea Europeana 

Buget apel 

x milioane euro 

Finanțare primită  

Maxim 20.000 Euro 
(100 %) 

Termen limită 

08 mai 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.apdrp.ro/
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_1_sprijin_pregatitor
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_1_sprijin_pregatitor
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Programul Ambient Assisted Living (AAL) - 

Apel 2015 

Descriere program 

Finanțator 

Apelul 2015 al Programului AAL are drept scop finanțarea dezvoltarii 
de soluții inovative bazate pe TIC în cadrul proiectelor colaborative, 
transnationale şi multidisciplinare, cu o clară orientare către piaţă, 
pentru a sprijinii adulţii învarstă să trăiască: 
 
Independent cât mai mult timp, ceea ce înseamnă ca utilizând la fel 
de puțin ajutor posibil (profesional), și cu posibilitatea de a alege și a 
controla deciziile, echipamentele și asistența disponibila. 
Activ în sensul de a ramâne responsabili de propriile lor vieți și de a 
participa în societate în modul în care îşi doresc. 
 
Categorii solicitanti eligibili: 

 companii (IMM-uri, intreprinderi mari),  

 organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, 
etc.). 

 asociatii, organizatii ale grupurilor tinta 

 institutii publice 
Organizatiile care nu au al caror obiect de activitate include cercetare 
si dezvoltare 
 
Criterii de eligibilitate 
 
Prioritatea cheie pentru aceste proiecte ar trebui să fie de a oferi și 
susţine soluții bazate pe TIC, care pot sprijini adultii mai in varsta în 
casele lor prin: 

 Integrarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea de 
tehnologii și infrastructuri ușor de utilizat, accesibile și 
durabile care abordează o gamă de nevoi 

 Solutii cu un potențial ridicat de a fi comercializate și scalabile 
Valoarea totala a unui proiect: 1 – 7 milioane Euro. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://uefiscdi.gov.ro/  

Uniunea Europeana 

Buget  

33.900.000 Euro 
 

Valoarea grantului 

Maximum 3.000.000 
Euro 

35 – 100 %  

Termen limită 

28 Mai 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://uefiscdi.gov.ro/
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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. 807/2014 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Dezvoltarea regionala, prin realizarea de investitii initiale in active fixe de 
inalta tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugata mare, 
indiferent de dimensiunea beneficiarilor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate, atat IMM-
uri cat si intreprinderi mari 

 Pentru intreprinderile cu cel putin un exercitiu financiar incheiat: au 
rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero in ultimul exercitiu 
financiar incheiat si au capitaluri proprii pozitive in ultimul exercitiu 
financiar incheiat 

 Pentru intreprinderile nouinfiintate: au capital social subscris varsat 
in valoare de minimum 100.000 lei si nu apartin unor actionari care 
detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior inregistrarii cererii de 
acord pentru finantare o alta intreprindere 

 
Activitati eligibile 
 
Valoarea totala a unui proiect de investitii trebuie sa fie de minimum 44 
milioane lei. 
 
Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile fara T.V.A., aferente realizarii, 
respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale precum 
si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor, aferente realizarii investitiei 
initiale. 
Nu sunt eligibile pentru a fi finantate cu ajutor de stat achizitia, 
modernizarea si reabilitarea de constructii. 
In cazul realizarii de constructii sunt considerate neeligibile costurile 
referitoare la: 

 proiectare si asistenta tehnica, 

 elaborarea studiilor de fezabilitate, 

 cheltuieli diverse si neprevazute. 

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

Nivel maxim ajutor stat: max 37,3 milioane euro 
 
Informatii suplimentare 
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii 
 

 

Guvernul României 
 

Buget apel 

max.2,7 mld. lei 
 

Finanțare primită (%) 

Maxim 50% 

Termen limită 

depunere continua 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii
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Orizont 2020 
Leadership Industrial 
Fast Track to Innovation Pilot 
H2020-FTIPilot-2015-1 
 
 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

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

Valoare grant: max 3 milioane Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html 
 
 

Comisia Europeană 
 

Buget apel 

100 milioane euro 
 

Finanțare primită (%) 

între 70%-100% 
 

Termen limită 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

29 Aprilie 2015 

01 Septembrie 2015 

01 Decembrie 2015 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
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Orizont 2020 
Leadership Industrial 
Cluster facilitated projects for new 
industriel chains 
H2020-INNOSUP-2015-1 
 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Dezvoltarea lanțurilor transsectoriale de valori care încurajează 
dezvoltarea industriilor emergente din Europa, prin cresterea  
potențialului de inovare al IMM-urilor 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

• actori pentru inovare, în special IMM-uri cu competențe de 
consolidare reciproca în vederea creării de noi lanțuri valorice 
industriale 

• consortiu din cel putin trei persoane juridice. Fiecare dintre 
cele trei persoane juridice trebuie sa aiba sediul într-un alt 
stat membru sau țară asociată si să fie independente una de 
cealaltă 

 
Activitati eligibile – Actiuni de Inovare 
 

• initiate de IMM-uri din diferite sectoare si tari, in colaborare 
cu alti actori de inovare, in scopul crearii de noi lanturi de 
valori; 
 

• activitati de sprijin pentru inovare si/sau o combinatie de 
diferite masuri specifice de sprijin pentru activitati 
antreprenoriale si de inovare (mentoring, coaching, vouchere 
de inovare /asistență tehnică, etc.) orientate spre actorii 
implicati in proiecte de inovare cu scopul de a sprijini 
dezvoltarea si integrarea lor (cel puțin 75% din bugetul total 
propus se alocă pentru sprijinirea inovării în IMM-uri în mod 
direct). 
 

Valoare grant: intre 2,5 si 5 milioane EUR 
 
 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op
portunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html 
 
 
 

Comisia Europeană 
 

Buget apel 

24,9 milioane euro 
 

Finanțare primită (%) 

între 70%-90% 
 

Termen limită 

30 Aprilie 2015 
9 Sept.2015 (etapa 

II) 
 
 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html
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ORIZONT 2020 

Instrumentul pentru IMM-uri 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Instrumentul  pentru  IMM-uri  este  o  schemă  de  finanțare în sprijinul 
activităților de inovare ale IMM-urilor, care acoperă un întreg ciclu de 
inovare al unui produs pentru acele firme care au ambiția de a crește, a se 
dezvolta și a concura la nivel internațional. Se adresează acelor firme care 
își propun dezvoltarea unei afaceri plecând de la o idee sau concept 
care poate ajunge la nivel european sau internațional, care se bazează pe 
un plan solid de afaceri, orientat spre profit prin care acel concept sau idee 
inițială prinde contur, se maturizează, progresează, se dezvoltă în timp. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Numai IMM-urile pot aplica pentru finanțare (sprijin pentru o singură 
companie, dar colaborarea este cu siguranță recomandata 
 
Activitati eligibile  
Sprijinul este acordat pe durata a 3 faze distincte, dar interconectate intre 
ele, ce cuprind un ciclu de inovare complet: 
 
1. Faza de concept și evaluare a fezabilității - permite o evaluare a 
potențialului tehnologic și comercial al proiectului. În această fază, se va 
verifica fezabilitatea conceptului, o evaluare de risc, stabilirea drepturilor de 
proprietate, căutarea de parteneri, studiul de proiectare, stabilirea intenției 
pentru dezvoltarea aplicației pilot și planul de afaceri. 

• Finanțare: 70%, maxim EUR 50.000 
• Durata: 6 luni 
• Output: Plan de afaceri  

Termene limită: 18/03/2015 - 17/06/2015 - 17/09/2015 - 16/12/2015 
 
2. Faza de inovare și introducere a produsului pe piață - se acorda un 
grant principal pentru desfășurarea cercetării și dezvoltării cu accent pe 
demonstrații și introducerea produsului pe piață. Această fază cuprinde în 
detaliu: dezvoltare, creare prototip, testare procese produse și servicii 
inovative pilot, miniaturizare și proiectarea produselor, planificare și 
dezvoltarea producției de serie (segmente de piață, procese etc.), replicare 
pe piață, planul de afaceri. 

 Finanțare: 70%, intre EUR 500.000 si EUR 2.500.000 

 Durata: 1 - 2 ani 

 Output: Plan de afaceri  
Termene limită: 18/03/2015 - 17/06/2015 - 17/09/2015 - 16/12/2015 
 
3. Faza de comercializare – consta in masuri de sprijin in vederea 
comercializarii de produse inovative. Oportunități:acordarea unui “Certificat 
de calitate” pentru încheierea cu succes a fazelor 1 si 2, facilitarea accesului 
la finanțare privata sprijin si coaching, oportunități de internaționalizare prin 
rețeaua Enterprise Europe Network 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-
instrument 
 
 

Comisia Europeană 
 

Buget 2014-2020 

3 miliarde euro 

Finanțare primită (%) 

max. 70% 
 

Termen limită 

variabil 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 
 
Submasura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Sprijinirea stabilirii pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/ 
conducatori unici ai unei exploatatii agricole 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 

 Tanarul fermier care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei 
agricole; 

 Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier 
se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in 
ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii 
si la riscurile financiare legate de exploatatie. 

 
Activitati eligibile 
 
Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru 
implementarea obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a 
facilita tanarului fermier inceperea activitatilor agricole. 
 
Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 
12.000 – 50.000 SO 

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

 Exploatatia este inregistrata ca 
microintreprindere/intreprindere mica 
 

Valoare grant:  
 
max.50.000 Euro,  acordat sub formă de primă în două tranșe, 
astfel: 
 -  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare 
 - 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea 
deciziei de finanțare; 

 
Informatii suplimentare 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_
pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri 
 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

 
Buget apel 

111.209.889 Euro 
 

Finanțare primită (%) 

100% 
 

Termen limită 

30 octombrie 2015 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri
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PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALA 2014- 2020 
Submasura 4.1 Investitii in exploatatii 
agricole 
 

Finanțator 

Obiectiv 
Sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin 
dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola 
actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de 
dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii 
activelor fixe. 
Categorii solicitanti eligibili 

 Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; 

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

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

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

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

 Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor 
fermieri; 

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

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

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

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

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

Valoare grant:  
În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO 
(valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% 
din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:  

 pentru proiectele care prevăd achiziții simple:  
– max.500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;   

 pentru proiectele care prevăd construcții-montaj: 
– max.1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru 
fermele mici din sectorul vegetal; 
– max.1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul 
zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;  

 pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate: 
– max.2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;    
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO 
sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:  

 pentru proiectele care prevăd achiziții simple – max.500.000 euro;  

 pentru proiectele care prevăd construcții- montaj  – max. 1.000.000 euro 
pentru sectorul vegetal, respectiv max.1.500.000 euro pentru legume în 
spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;  

 pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate - 
max 2.000.000 euro;    

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a 
depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției. 
Informatii suplimentare: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_e
xploatatii_agricole 
 
 

UE (FEADR) si 
Guvernul României 
 

 
Buget 2015 

205.776.952 euro 
 

Finanțare primită (%) 

30%-50 % 
 

Termen limită 

30 octombrie 2015 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole
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Programul national multianual pentru 
dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul 
femeilor manager din sectorul 

intreprinderilor mici si mijlocii 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice 
private infiintate de catre femei prin facilitarea accesului acestora 
la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si 
facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finantare, in 
contextual problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre 
obligatiile familial si cele profesionale si al prejudecatilor existente la nivel 
local. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara 
activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, care 
au cel mult 3 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la data 
inscrierii in Program si cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa 
detina peste 50% din partile sociale ale societatii in cazul 
microintreprinderilor aplicante sau reprezentantul persoanei fizice 
autorizate / intreprinderii individuale care desfasoara activitati 
economice, sa fie femeie; 
 
Activitati eligibile 
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din 
categoriile eligibile: 
 

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

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

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

 achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul; 

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

Valoare grant: max. 41.500 lei 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/


 

 pag. 30 
Catalogul surselor de finanțare – 1/2015, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Programul  pentru sustinerea 

internationalizarii IMM 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea operatorilor economici, intreprinderile mici si mijlocii (IMM) din 
toate sectoarele economice prin facilitarea accesului la finantare, in  
scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor 
economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul 
Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderi mici si mijlocii care: 

 au au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data inscrierii 
in program 

 codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat cu cel 
putin 3 luni anterior datei inscrierii in program 

 au cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada 
nedeterminata la data de 31.12.2014 

 
Activitati eligibile 
 

 creare si inregistrare sigla/marca/logo/slogan ori identitate 
vizuala; servicii de creare brand; consultanta pentru obtinerea 
finantarii in cadrul prezentului program; 

 

 taxa participare targ, cheltuieli de cazare pe perioada 
desfasurarii targului, cheltuieli de transport pentru participarea la 
targ pentru maxim 2 persoane/ IMM si pentru produsele expuse, 
maxim 20.000 lei (exclusive TVA)/IMM; 
 

 taxa participare curs, cheltuieli de cazare pe perioada  
desfasurarii cursului, cheltuieli de transport pentru participarea la 
curs pentru maxim 1 persoana/ IMM, maxim 40.000 lei (exclusiv 
TVA)/IMM. 
 

Valoare grant: 

 Sprijin financiar pentru creare brand in valoare de maxim 20.000 
lei (exclusiv TVA) 

 Sprijin financiar pentru participarea la targuri internationale, 
misiuni economice, etc. in valoare de maxim 20.000 lei (exclusiv 
TVA) 

 Sprijin financiar pentru instruire in tehnici de internationalizare de 
in valoare de maxim 40.000 lei (exclusiv TVA) 

 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul national multianual pentru 
infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor 
mici si mijlocii din  mediul rural 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
Stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice 
private infiintate in mediul rural prin facilitarea accesului acestora 
la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de 
finantare si facilitarea accesului IMM-urilor infiintate in mediul rural la 
sursele de finantare in contextul reducerii discrepantelor economice 
dintre mediul urban si cel rural. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara 
activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale care 
au cel mult 1 an de la inregistrarea la Registrul Comertului la data 
inscrierii in Program si au sediul in mediul rural si activitatea societatii se 
desfasoara de asemenea in 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. 
 

Valoare grant: max.50.000 lei 
 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul pentru stimularea infiintarii si 
dezvoltarii microintreprinderilor din sfera 
economiei sociale  
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice 
private infiintate de catre persoanele defavorizate prin facilitarea 
accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a 
surselor de finantare si facilitarea accesului persoanelor defavorizate la 
sursele de finantare, in vederea imbunatatirii conditiilor de viata si oferirea 
de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau 
facand parte din categorii vulnerabile. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara 
activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, dupa 
caz, infiintate de persoane defavorizate, care au cel mult 2 ani de la 
inregistrarea la Registrul Comertului la data inscrierii in Program. 
 
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; 

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

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

 achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul), mijloace de 
transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a 
accesat programul, etc. 

 
Valoare grant: max. 50.000 lei 
 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/


 

 pag. 33 
Catalogul surselor de finanțare – 1/2015, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

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

produs  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Organizarea a doua targuri nationale de primavara-vara si toamna-iarna 
pentru sustinerea turismului romanesc si a producatorilor romani in 
promovarea produselor proprii 
 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderi mici si mijlocii respectiv societatile comerciale, societatile 
cooperative, inclusive societatile cooperative mestesugaresti mixte, 
persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod 
independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale care 
desfasoara activitati in domeniul turismului si productiei; 
 
Asociatiile profesionale sau fundatiile, au ca scop producerea  
produselor romanesti si valorificarea potentialului turistic cultural 
autohton. 
 
Activitati eligibile 
 
Programul consta in organizarea a doua targuri nationale de primavara-
vara si toamna iarna cu o perioada de 4 zile in Bucuresti. Anul acesta se 
va organiza editia de toamna a targului national pentru promovarea 
brandurilor sectoriale, subsectoriale si de produs intitulat “Romania – 
aventura si cultura. Produse romanesti de calitate.” 
 
Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt: 

• organizarea unui targ national sub forma unei expozitii cu 
vanzare; 

• organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si 
prezentari in scopul promovarii producatorilor romani si a 
ofertelor turistice nationale, in vederea castigarii de piete interne 
si externe noi pentru acest tip de produse si servicii; 

• diseminarea de materiale informative. 
 

Valoare grant 
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. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul national multianual de infiintare 
si dezvoltare de incubatoare tehnologice si 

de afaceri 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

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

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

 alocatii financiare nerambursabile; 

 acces servicii de informare si documentare oferite de 
Administratorul Incubatorului; 

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

 acces la asistenta pentru dezvoltarea de parteneriate nationale si 
internationale. 
 

Valoare grant: variabila 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/


 

 pag. 35 
Catalogul surselor de finanțare – 1/2015, ediție nouă 

www.adrnordest.ro/finantare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Programul national multianual pentru 
sustinerea mestesugurilor si artizanatului 

 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

 
Activitati eligibile 
Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt: 

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

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

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

 diseminarea de materiale informative; 

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

Valoare grant 

 Se asigura participarea gratuita la targ pentru beneficiarii 
selectati in urma inscrierii online in program. 

 Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat,  
nu va depasi 1000 lei pentru targ, respectiv 1500 lei pentru pietele 
traditionale 
 

Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul de dezvoltare si modernizare a 
activitatilor de comercializare a produselor 
si serviciilor de piata 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a 
produselor si serviciilor de piata  
Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de 
servicii de piata. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Intreprinderi mici si mijlocii si  societati cooperative care au ca obiect de 
activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata si au cel 
putin 2 ani calendaristici de la infiintare 
 
Activitati eligibile 

 achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul; 

 achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; 

 achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru 
etichetare; 

 achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 

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

 electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor 
muzicale; 

 achizitionarea de electro si motostivuitoare; 

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

 achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari 
servicii; 

 achizitionarea de mijloace de transport marfa sau microbus 
transport persoane; 

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

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

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

Valoare grant: max.72.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 70-90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul  de stimulare a cercetarii-
dezvoltarii si inovarii in randul 

intreprinderilor mici si mijlocii  

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sprijinirea operatorilor economici, intreprinderile mici si mijlocii (IMM) din 
toate sectoarele economice prin facilitarea accesului la finantare, in 
scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor 
economici 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Intreprinderi mici si mijlocii care: 

 au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data inscrierii in 
program 

 codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat cu cel 
putin 3 luni anterior datei inscrierii in program 

 au cel putin 10 angajati cu norma intreaga, pe perioada 
nedeterminata la data de 31.12.2014. 

 
Activitati eligibile 
Programul se va desfasura in 3 etape: 

 etapa 1: organizarea si desfasurarea cursurilor de instruire 
generale si de specialitate in domeniul drepturilor de proprietate 

 etapa 2: consultanta pentru prediagnoza in firma si cercetare/ 
documentare asupra solutiilor brevetabile; 

 etapa 3: finantarea costurilor aferente taxelor de inregistrare la 
OSIM a drepturilor de proprietate intelectuala. 

 
Categorii de activitati/cheltuieli eligibile: 

a) taxa participare cursuri de instruire generale si de specialitate in 
domeniul drepturilor de proprietate, cheltuieli de transport si 
cazare pentru participarea la cursuri pentru maxim 5 persoane/ 
IMM; 

b) consultanta pentru prediagnoza in firma si cercetare/ 
documentare asupra solutiilor brevetabile; 

c) costuri aferente taxelor de inregistrare la OSIM a drepturilor de 
proprietate intelectuala 
 

Valoare grant: 

 Maxim 25.000 lei pentru fiecare beneficiar pentru participare la 
cursurile de instruire generale si de specialitate in domeniul 
drepturilor de proprietate/ maxim 5 persoane instruite. 

 Sprijin financiar pentru consultanta in valoare de maxim 5.000 lei 
(exclusiv TVA). 

 Sprijin financiar pentru taxelor de inregistrare la OSIM a 
drepturilor de proprietate intelectuala in valoare de maxim 20.000 
lei (exclusiv TVA). 
 

Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 
 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul pentru sprijinirea transferului 
afacerilor 
 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Asigurarea continuitatii ideilor si practicilor comerciale pentru 
mentinerea locurilor de munca si stimularea activitatilor economice. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Societatile comerciale, societatile cooperative, persoanele fizice 
autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent si 
asociatiile profesionale sau fundatiile care au cel putin o luna de la 
data infiintarii 
 
Activitati eligibile 
 
Transferul intreprinderilor mici si mijlocii reprezinta transmiterea de catre 
titular a afacerii, respectiv a fondului de comert, in scopul asigurarii 
continuarii existentei si activitatii comerciale a intreprinderii, de regula 
in cadrul aceleiasi familii, cu titlu gratuit; sunt membri ai familiei: sotul, 
sotia si copiii acestora. 
 
Transferul afacerii in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati 
economice in mod independent se realizeaza in cadrul aceleiasi familii, 
in baza declaratiilor pe propria raspundere (a titularului autorizatiei si a 
cesionarului) in cazul cedarii afacerii cu titlu gratuit, in timpul vietii 
titularului autorizatiei, sau in baza declaratiei cesionarului, in cazul 
decesului titularului autorizatiei. 
 
Prin exceptie, in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere a 
afacerii in cadrul aceleiasi familii in scopul asigurarii continuitatii activitatii 
economice, este posibil transferul catre terti in baza declaratiei pe propria 
raspundere a titularului autorizatiei sau a cesionarului acestuia (dupa caz) 
precum si a tertului care va continua activitatea economica autorizata a 
se desfasura in mod independent. 
 
Valoare grant 
 
Se  sustin integral, prin alocatie financiara nerambursabila, cheltuielile 
efectuate de societati comerciale/ societati cooperative/persoane fizice 
care desfasoara activitati economice in mod independent, pentru plata de 
taxe si tarife aferente transferului intreprinderilor 
 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania 
pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor 

mici si mijlocii 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri 
de munca, cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii capabile sa 
faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile 
globalizarii pietelor. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoanele fizice care au studii medii sau superioare definitivate cu 
diploma de bacalaureat/licenta sau adeverinta care sa ateste 
finalizarea studiilor. 
 
Activitati eligibile 
 
Prin Program se finanteaza workshop-urile UNCTAD EMPRETEC 
Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in 
domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in 
scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, 
necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri. 
 
Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea 
celor 5 centre EMPRETEC (un centru national – EMPRETEC Romania 
si 4 centre regionale – EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, 
EMPRETEC Oltenia-Banat si EMPRETEC Moldova) si se vor desfasura 
in 8 locatii (arondate celor 8 OTIMMC organizatoare: Brasov, Cluj 
Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, 
Ploiesti, Targu Mures, Timisoara). 
 
 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul pentru stimularea infiintarii si 
dezvoltarii microintreprinderilor de catre 
intreprinzatorii debutanti in afaceri 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de 
accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri 
economice private. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
Persoanele fizice care infiinteaza pentru prima data o societate 
comerciala cu raspundere limitata si care anterior datei inmatricularii 
societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detine calitatea 
de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul 
Economic European. Pentru incadrarea in program, microintreprinderea 
infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa fie societate comerciala 
cu raspundere limitata-debutant (SRL-D) 
 
Activitati eligibile 
 
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de: 

 investitiile in active corporale referitoare la terenuri pentru 
realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, 
constructii, achizitionarea de spatii, achizitionarea de mobilier, 
echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, 
aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de 
calcul, mijloace de transport marfa, cu exceptia vehiculelor de 
transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care 
efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor. 
Autoturismele sunt eligibile in cadrul Programului, numai pentru 
urmatoarele activitati: transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, 
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule 
rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553 Scoli de conducere. 

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

 alte costuri de operare 
 
Valoare grant: max.10.000 euro 

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

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

 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max 50% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul national multianual de 
microindustrializare 
 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite prin 
procedura, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din 
aceste sectoare 
 
Categorii solicitanti eligibili 
Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii ce au minim 2 ani de la 
inregistrare la Registrul Comertului si au obiectul de activitate conform 
CAEN Revizuit 2 Clasificarea activitatilor din economia nationala inclus in 
grupele si clasele mentionate in procedura de implementare a 
programului 
 
Activitati eligibile 
Prin Program se finanteaza cheltuielile de formare profesionala a 
angajatilor noi (cursuri sau formare la locul de munca) si de implementare 
a Planurilor de investitii. 
 
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din 
urmatoarele categorii eligibile: 

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

 Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru 
cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, 
aparate de marcat electronice fiscale; 

 Mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, 
N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului 
MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare); 

 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; 

 Echipamente IT, tehnica de calcul, etc. 

 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 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare 
a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare; 

 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul 
obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care 
utilizează surse  regenerabile.  
 

Valoare grant: max 120.000 lei 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Progrmul pentru dezvoltarea abilitatilor 
antreprenoriale in randul tinerilor si 
facilitarea accesului la finantare - START 
 
 Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 
 
Stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea  
performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de 
accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in 
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) mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe 

care s-a accesat programul; etc. 
 

Valoare grant: max 94.500 lei 
 
 
Informatii suplimentare 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/ 
 

 

Guvernul României 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max 90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Clustere de inovare (A 1.1.1 - Mari infrastructuri 
de CD) 
 
Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

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

Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei, dar nu va depasi 
echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro in cazul in care 
proiectul contine si activitati de inovare pentru cluster. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-
publicitate/sectiunea_b_v7-_4-03-2015.pdf 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila intre 50-65% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_b_v7-_4-03-2015.pdf
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_b_v7-_4-03-2015.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Investiții pentru departamentele de CD ale  
întreprinderilor (A 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD) 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

 Achizitia de echipamente si instrumente de cercetare 
 
 
Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei 
Valoarea totala a proiectului (cheltuieli eligibile si cheltuieli 
neeligibile) nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane de euro. 
 
Informatii suplimentare 
 
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-
publicitate/sectiunea_a_v7-_4-03-2015.pdf 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila intre 50-70% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_a_v7-_4-03-2015.pdf
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_a_v7-_4-03-2015.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 
Atragerea de personal cu competente avansate 
din strainatate (A 1.1.4) 
 
 
Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
Crearea de nuclee de competenta stiintifica si/sau tehnologica de inalt 
nivel, la standarde europene, in cadrul unei institutii CD, al unei 
universitati sau al unei intreprinderi gazda, prin atragerea de specialisti 
din strainatate, de orice nationalitate, cu competenta recunoscuta. 
Categorii solicitanti eligibili 

 Organizatie de cercetare: o entitate, precum o universitate sau un 
institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul 
sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza in mod 
independent cercetare fundamentala, cercetare industriala sau 
dezvoltare experimentala sau de a disemina la scara larga 
rezultatele unor astfel de activitati prin predare, publicare sau 
transfer de cunostinte. 

 Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare dezvoltare (este 
considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o 
activitate economica, indiferent de forma juridica si de 
dimensiunea acesteia) 

Activitati eligibile 
Directorul de proiect este obligatoriu specialistul din strainatate (de inalt 
nivel international). 
In echipa proiectului, in afara specialistului din strainatate sunt inclusi 
cercetatori/specialisti cu activitate CD din institutia gazda, dar numarul 
acestora este limitat la maximum 7 persoane. Proiectul poate sa prevada 
pozitii vacante de doctorand sau postdoctorale, al caror numar nu este 
limitat, dar care pot fi ocupate doar de persoane care nu sunt si nu au mai 
fost angajate in institutia gazda. 
Proiectele se pot adresa numai domeniilor de specializare inteligenta si 
sanatatii.  
Pentru aceste proiectele sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati: 

 activitati de cercetare fundamentala; 

 activitati de cercetare industriala; 

 activitati de dezvoltare experimentala; 

 activitati privind realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare 
pentru activitatile CD 

 activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de 
proprietate industriala (numai pentru organizatii de cercetare si 
IMM-uri); 

 activitati de informare si publicitate pentru proiect (numai pentru 
organizatii de cercetare); 

 management de proiect (numai pentru organizatii de cercetare). 
Valoare grant: max. 9.000.000 lei 

 
Informatii suplimentare 
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-
publicitate/sectiunea_e_v7-_4-03-2015.pdf 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_e_v7-_4-03-2015.pdf
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_e_v7-_4-03-2015.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor 

Întreprinderi nou infiintate inovatoare (A 1.2.1)   

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  

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

 Un brevet 

 Cerere de brevet  

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

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

Activitati eligibile 
Proiectele se concentreaza pe urmatoarele domenii tematice prioritare de 
specializare inteligenta:  bioeconomia, tehnologia informatiei si a 
comunicatiilor, spatiu si securitate, energie, mediu si schimbari climatice, 
eco-nano-tehnologii si materiale avansate. Sanatatea este domeniu 
prioritar de interes national. 
In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini investitii initiale 
pentru: 

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

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

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

 Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-
dezvoltarii 

Valoare grant: maxim 6.750.000 lei (echivalentul in lei a 1,5 milioane 
euro) 
Informatii suplimentare 
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-
publicitate/sectiunea_d_v9.pdf 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_d_v9.pdf
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_d_v9.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.poscce.research.ro/uploads/informare-si-
publicitate/sectiunea_c_v7-_4-03-2015.pdf 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

Max.90% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_c_v7-_4-03-2015.pdf
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_c_v7-_4-03-2015.pdf
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Programul Operational Competitivitate  2014-2020 
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 
dezvoltării afacerilor - Parteneriate pentru transfer 
de cunostinte (A 1.2.3) 
 
 Descriere program 

Finanțator 

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

 institute naţionale de cercetare-dezvoltare,  

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

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

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

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

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

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

Activitati eligibile 
Tip A. Activitati pentru stimularea transferului de cunostinte 
Tip B. Activitati privind accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile, 
echipamentele organizatiilor de cercetare pentru realizarea de analize, 
testari, experimente, caracterizari, etichetarea calitatii si certificare pentru 
dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau imbunatatite 
Tip C. Activitati de transfer de abilitati/competente de cercetare-
dezvoltare si de sprijinire a inovarii 
Tip D. Activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala 
realizate in colaborare efectiva cu o intreprindere 
Tip E. Activitati de management de proiect (inclusiv activitati de informare 
si publicitate privind proiectul). 
Pentru executarea activitatilor de tip B si C, organizatia de cercetare 
poate incheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o intreprindere. 
Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 13.500.000 lei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-
publicitate/final-draft-ghid-ktp_-13-02-2015-5.pdf 

 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

100% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/final-draft-ghid-ktp_-13-02-2015-5.pdf
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/final-draft-ghid-ktp_-13-02-2015-5.pdf
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POS DRU 2007-2013 
AP3 – Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a 
intreprinderilor 
DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 

 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv  
 
Cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura 
antreprenoriala; 
Implementarea de programe si servicii inovatoare pentru incurajarea 
antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale; 
Incurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru initierea unei 
afaceri. 
 
Categorii solicitanti eligibili 
 
1. Intreprinderi, indiferent de natura capitalului si forma de organizare; 
2. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati; 
3. Organizatii sindicale si patronate; 
4. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-
teritoriale); 
5. Asociatii profesionale; 
6. Camere de comert si industrie; 
7. ONG-uri 
8. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/ 
agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta. 
Solicitantul trebuie sa implementeze proiectul in parteneriat, compus din 
una sau mai multe entitati cu personalitate juridica, inregistrate in 
Romania sau inregistrate in alte state membre UE 
 
Activitati eligibile 
 
Activitati integrate cuprinzand consiliere, sprijin pentru initierea afacerilor, 
formare profesionala, activitati de asistenta si post-asistenta in sprijinul 
initierii afacerilor si a ocuparii pe cont propriu; 
 
Activitati de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii 
noilor domenii de ocupare si antreprenoriat (mediu, cultura, societate 
informationala, servicii personale/individualizate etc.); 
 
In cadrul fiecarui proiect selectat se va finanta un concurs de idei de 
afaceri. Fiecare plan de afaceri selectat va fi finantat prin acordarea unei 
subventii. Fiecare intreprindere infiintata in cadrul schemei de ajutor de 
minimis va trebui sa asigure crearea a cel putin 3 locuri de munca. 
Cele 3 persoane nou angajate trebuie sa fie someri sau persoane in 
cautarea unui loc de munca, cu domiciliul in Romania si resedinta in alt 
stat membru UE cu exceptia Romaniei. 
 
Informatii suplimentare 
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/189.pdf 
 

UE (FSE) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila (95%-98%) 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/189.pdf
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Europa Creativă 2014 – 2020, 
Subprogramul Cultura 
Proiecte de cooperare 

Descriere program 

Finanțator 

Priorități: 

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

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

 facilitarea accesului la oportunități profesionale; 

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

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

 
Categorii solicitanti eligibili: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uniunea Europeană 

Buget linie de 
finantare 

318.000.000 Euro 

Valoarea grantului 

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

bugetul total eligibil) 

Termen limită 

07 octombrie 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
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Programul Național de Dezvoltare Rurală 
Masura 19 – Dezvoltarea locala LEADER 

Sub ‐ măsura 19.1 – ”Sprijin pregătitor 
pentru  elaborarea strategiilor de 
dezvoltare locală” 

Descriere program 

Finanțator 

Obiective  
 
Scopul investițiilor este sprijinirea parteneriatelor privat-publice 
locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 
 
Categorii solicitanti eligibili 

 Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de 
Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt 
acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 
2007-2013, sau parteneriate potențiale/existente formate 
din parteneri care au fost membri în GAL-uri autorizate și/ 
sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri; 

 Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai 
societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel 
decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 
25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-
ului și comitet de selecție) și raportat la populația acoperită 
într-un teritoriu GAL; 

 
Criterii de eligibilitate 
 
Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă 
de 20.000 Euro pentru SDL ( strategie dezvoltare locala) depusă de 
parteneriat, astfel: 

 cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 
euro, acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit 
de Strategia de Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de 
locuitori).  

 cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor 
încadra în suma maximă de 10.000 de euro, indiferent de 
mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 

 
Informatii suplimentare 
 
http://www.apdrp.ro/  
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_

pndr_m_19_leader_sm19_1_sprijin_pregatitor  

Uniunea Europeana 

Buget apel 

x milioane euro 

Finanțare primită  

Maxim 20.000 Euro 
(100 %) 

Termen limită 

08 mai 2015 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.apdrp.ro/
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_1_sprijin_pregatitor
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_1_sprijin_pregatitor
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Surse de finanțare 

pentru 
 

CLUSTERE 
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COSME 
Condiții mai favorabile pentru înființarea și 
dezvoltarea afacerilor 
 
CLUSTER GO INTERNATIONAL 
COS-CLUSTER-2014-3-03 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 
Intensificarea colaborarii dintre clustere și a retele de afaceri dincolo de 
frontiere și sectoare de activitate și să susțină crearea unui Parteneriat 
Strategic European al Clusterelor avand ca scop intensificarea cooperarii 
internaționale în domenii de interes strategic - în special în sprijinul 
dezvoltării industriilor emergente 
  
Categorii solicitanti eligibili 

 

 clustere și rețele de afaceri înregistrate sau planificate a fi 
înregistrate pe Platforma Europeană a Clusterelor (European 
Cluster Platform) 

   
Activitati eligibile 

 

 sprijinirea acțiunilor pregătitoare privind stabilirea și conturarea de 
noi parteneriate strategice europene; pentru care rezultatele 
așteptate sunt: un acord de parteneriat, un plan de strategie de 
internaționalizare și un program de implementare; 
 

 sprijin pentru implementarea initiala, testarea si dezvoltarea 
parteneriatelor strategice europene; pentru care rezultatele si 
livrabilele asteptate sunt actiuni de colaborare dezvoltate si 
implementate cu parteneri internationali si un index de 
monitorizare cu indicatori verificabili; 
 

 

Valoare grant: intre 187.500 si 450.00 EUR 
  
Informatii suplimentare: 
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-
international 

 
 

Comisia Europeană 

Buget apel 

3,75 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

maxim 95% 

Termen limită 

21 Aprilie 2015 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://clustercollaboration.eu/
http://clustercollaboration.eu/
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international
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Orizont 2020 
Leadership Industrial 
 
Fast Track to Innovation Pilot 
H2020-FTIPilot-2015-1 
 

Descriere program 

Finanțator 

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

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

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

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

Valoare grant: max 3 milioane Euro 
 
Informatii suplimentare 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html 

 

Comisia Europeană 

Buget apel 

100 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

între 70%-100% 

Termen limită 

29 Aprilie 2015 

01 Septembrie 2015 

01 Decembrie 2015 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
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Orizont 2020 
Leadership Industrial 
 
Cluster facilitated projects for new industriel 
chains 
H2020-INNOSUP-2015-1 
 

Descriere program 

Finanțator 

Obiectiv 

 
Dezvoltarea de noi lanțuri transsectoriale de valori care încurajează 
dezvoltarea industriilor emergente din Europa, prin dezvoltarea 
potențialului de inovare al IMM-urilor 
  
Categorii solicitanti eligibili 

 

 actori pentru inovare, în special IMM-uri cu competențe de 
consolidare reciproca în vederea creării de noi lanțuri valorice 
industriale 

 consortiu din cel putin trei persoane juridice. Fiecare dintre cele 
trei sa aiba sediul într-un alt stat membru sau țară asociată. Toate 
cele trei persoane juridice trebuie să fie independente una de 
cealaltă 

 

 Activitati eligibile – Actiuni de inovare 

 

 initiate de IMM-uri din diferite sectoare si tari, in colaborare cu alti 
actori de inovare, in scopul creearii de noi lanturi de valori; 

 activitati de sprijin pentru inovare si/sau o combinatie de diferite 
masuri specifice de sprijin pentru activitati antreprenoriale si de 
inovare (mentoring, coaching, vouchere de inovare /asistență 
tehnică, etc.) orientate spre actorii implicati in proiecte de inovare 
cu scopul de a sprijini dezvoltarea si integrarea lor (cel puțin 75% 
din bugetul total propus se alocă pentru sprijinirea inovării în IMM-
uri în mod direct). 
 

Valoare grant: intre 2,5 si 5 milioane EUR 
  
Informatii suplimentare: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html 

 

 

Comisia Europeană 

Buget apel 

24,9 milioane euro 

Finanțare primită (%) 

între 70%-100% 

Termen limită 

30 Aprilie 2015 

 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

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

Finanțator 

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

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

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

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

Valoare grant: intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei, dar nu va depasi 
echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro in cazul in care 
proiectul contine si activitati de inovare pentru cluster. 
Informatii suplimentare 
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-
publicitate/sectiunea_b_v7-_4-03-2015.pdf 
 

UE (FEDR) si 
Guvernul Romaniei 

Buget apel 

apel nelansat 

Finanțare primită (%) 

variabila intre 50-65% 

Termen limită 

apel nelansat 

Categorie 
APL 
ONG 
IMM 

Clustere 

http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_b_v7-_4-03-2015.pdf
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_b_v7-_4-03-2015.pdf
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