PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea creării și
extinderea
capacităților
avansate de
producție și
dezvoltarea
serviciilor

Îmbunătățirea
competitivității
economice prin
creșterea
productivității
muncii în IMM-uri
în sectoarele
competitive
identificate în
Strategia
Națională pentru
Competitivitate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 2,
PI 2.2)

NOU!

Solicitanți eligibili

Societățile care se
încadrează în categoria
•

întreprinderilor mici și
mijlocii din mediul
urban

•

întreprinderilor mijlocii
din mediul rural

Microîntrepriderile NU sunt
solicitanți eligibili

Activități eligibile

Investiții în active corporale:
•
lucrări de construire, extindere a spaţiilor de
producţie/ prestare de servicii, inclusiv a
utilităţilor generale aferente (alimentare cu
apă, canalizare, alimentare cu gaze
naturale, agent termic, energie electrică,
PSI);
•
achiziţionarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalații de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotică, de natura
mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc
în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice
(masini, utilaje și instalatii de lucru)”,
Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de
masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6.
”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”,
sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica,
sisteme de protectie a valorilor umane și
materiale și alte active corporale” din
Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004
•
achiziţionarea de instalaţii/ echipamente
specifice în scopul obţinerii unei economii de
energie, precum şi sisteme care utilizează
surse regenerabile (alternative) de energie
pentru eficientizarea activităţilor pentru care
a solicitat finanţare.
Investiții în active necorporale: brevete, licențe,
mărci comerciale, programe informatice, alte
drepturi şi active similare.
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Valoarea
grantului

Minim
1,5 milioane
euro

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Întreprinderi
mici:
Minim 30%

Perioadă de
depunere:

http://regioadrcentru.ro/2
-2-sprijinireacrearii-siextindereacapacitatiloravansate-deproductie-sidezvoltareaserviciilor/

30 octombrie
2020, ora
12:00 Maxim
6 milioane
euro

Întreprinderi
mijlocii:
Minim 40%

30 noiembrie
2020, ora
12:00

Contribuția
solicitantului
la cheltuielile
eligibile
aferente
serviciilor de
proiectare și
asistență
tehnică și la
cheltuielile
cu activitățile
obligatorii
de
publicitate și
informare:
0% (intră
sub
incidența
schemei de
ajutor de
minimis)
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Sprijin pentru
pregătirea
proiectelor de
infrastructură în
domeniul
specializării
inteligente

Solicitanți eligibili

Obiectivul
programului

Întărirea
capacității
beneficiarilor de
proiecte finanțate
din FESI de a
pregăti şi de a
implementa
proiecte mature

Agențiile pentru dezvoltare
regională
Grupul țintă este format din
entitățile care pot fi beneficiari
de sprijin prin intermediul
schemei de ajutor de
stat/minimis administrată de
fiecare ADR, și anume:
•

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ
TEHNICĂ 20142020, AP 1, OS 1.1,
Acțiunea 1.1.1)

NOU!

•

•
•
•
•
•
•
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unitățile administrativ
teritoriale
locale/județene în
parteneriat cu
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/întrepr
inderi mici, mijlocii și
mari;
parteneriate între
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderile
și/sau întreprinderile
mici, mijlocii și mari;
universități;
institute de cercetare;
organizații
neguvernamentale
(ONG-uri);
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare;
microîntreprinderi;
întreprinderi mici, mijlocii
și mari.

Activități eligibile

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice
aferente proiectelor de specializare inteligentă
care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii
generale:
•

să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de
specializare inteligentă cuprinse în
Strategiile de Specializare Inteligentă
elaborate la nivelul unei regiuni;

•

să fie rezultatul unui proces de preselecție
sau al procesului de descoperire
antreprenorială desfășurat la nivel regional;

•

să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A.,
echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între
5.000.000 euro și 25.000.000 euro pentru
proiectele depuse de parteneriate între
universități, institute de cercetare, ONG, alte
entități publice sau private de cercetaredezvoltare-inovare, microîntreprinderile
și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau
individual de oricare dintre entitățile de mai
sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în
vederea pregătirii proiectelor menționate
anterior;

•

să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A.,
echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între
10.000.000 euro și 45.000.000 euro pentru
proiectele depuse de unitățile administrației
publice locale/județene, în parteneriat cu
universități, institute de cercetare, ONG, alte
entități publice sau private de cercetaredezvoltare-inovare, microîntreprinderi/
întreprinderi mici, mijlocii și mari. Beneficiarii
pot constitui parteneriate în vederea
pregătirii proiectelor menționate anterior.

Valoarea
grantului

Bugetul
maxim pentru
elaborarea
documentației
tehnicoeconomice
aferente unui
proiect de
infrastructură
este de
maximum 5%
din valoarea
investiției.
Maximum
200.000 euro
pentru
ajutorul de
minimis

Maximum
2.000.000
euro/proiect
pentru
ajutorul de
stat

Contribuția
beneficiarul
ui
Ajutor de
minimis:
0% - pentru
autoritățile
publice
locale,
universități,
institute de
cercetare,
IMM,
întreprinderi
mari și ONG

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 octombrie
2020, ora
23.59

http://mfe.gov.
ro/poat-ghidulpentrupregatireaportofoliuluide-proiecte-indomeniulspecializariiinteligente/

Ajutor de
stat:
50% - pentru
IMM
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Competențe
digitale pentru
angajații din
sectorul
întreprinderilor mici
și mijlocii

Îmbunătățirea
nivelului de
cunoștințe/
competențe/
aptitudini aferente
sectoarelor
economice/
domeniilor
identificate în
Strategia
Națională pentru
Competitivitate
2015-2020 și
Strategia
Națională pentru
Cercetare,
Dezvoltare și
Inovare 20142020

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, OS 3.12)

NOU!
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Solicitanți eligibili

Organizații patronale,
federații patronale,
confederații patronale sau
uniuni patronale teritoriale;

Activități eligibile

•

•
Asociații de întreprinderi;
Camerele de Comerț și
Industrie.

•

Sunt eligibili si partenerii
transnaționali.

•

Furnizarea de programe de formare
profesională exclusiv în domeniul
alfabetizării digitale și al tehnologiei
informației și comunicațiilor;
Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale exclusiv în domeniul
alfabetizării digitale și tehnologiei informației
și comunicațiilor;
Sprijin acordat întreprinderilor pentru
organizarea de programe de învățare la
locul de muncă, în domeniul alfabetizării
digitale și tehnologiei informației și
comunicațiilor;
Organizarea și derularea de campanii de
conștientizare a angajatorilor care își
desfășoară activitatea în sectoarele
economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI sau
a angajatorilor care intenționează să își
adapteze activitatea la aceste sectoare
economice/domenii de specializare
inteligentă menționate anterior, privind
importanța și necesitatea participării
angajaților la programe de formare continuă.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Valoarea
maximă a
unui proiect:

Persoane
juridice de
drept privat
cu scop
patrimonial –
5%

30 octombrie
2020, ora 16

http://mfe.gov.
ro/pocughidulsolicitantuluicompetentedigitalepentruangajatii-dinimm/

1 milion euro

Valoarea
asistenţei
financiare
nerambursabil
e:

Persoane
juridice de
drept privat
fără scop
patrimonial –
0%

Minim
100.000 euro
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Competențe
digitale pentru
angajații din
întreprinderi mari

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, OS 3.12)

NOU!

Guvernul
României

Programul de
finanţare
“ELECTRIC UP”

Instituit prin
ORDONANȚA DE
URGENȚĂ NR. 159/
2020

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Îmbunătățirea
nivelului de
cunoștințe/
competențe/
aptitudini aferente
sectoarelor
economice/
domeniilor
identificate în
Strategia
Națională pentru
Competitivitate
2015-2020 și
Strategia
Națională pentru
Cercetare,
Dezvoltare și
Inovare 20142020

Întreprinderile mari care îşi
desfășoară activitatea
principală sau secundară întrunul din sectoarele
economice cu potențial
competitiv identificate
conform SNC și cu domeniile
de specializare inteligentădin
SNCDI

Instalarea
sistemelor de
panouri
fotovoltaice,
precum și a
stațiilor de
reîncărcare pentru
vehicule electrice
şi electrice hybrid
plug-in

Întreprinderi mici și mijlocii;

Activități eligibile

•

•

Furnizarea de programe de formare
profesională în domeniul alfabetizării digitale
și TIC
Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale în domeniul alfabetizării digitale
și TIC.

Codul CAEN al activității principale sau
secundare eligibila pentru acest apel de proiecte
trebuie să se regăsească in anexa 5 – Lista
aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de
politică industrială menţionate în Strategia
Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Valoarea
grantului

Valoarea
asistenţei
financiare
nerambursabil
e:
minim
100.000 euro

Valoarea
maximă a
unui proiect:
500.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

15 noiembrie
2020

http://mfe.gov.
ro/pocughidulsolicitantuluicompetentedigitalepentruangajatii-dinintreprinderimari/

Neprecizat

www.imm.gov
.ro/ro/2020/09
/09/ordonanta
-de-urgenta159-2020prin-care-seinstituieprogramul-definantareelectricup/?fbclid=Iw
AR1akWMyM
KNPhzRGPK
nc5sMXlO1JF
2_FexA_tyhO
mmO_jgohepuUe
Zmp6M

Minim 40%
dacă
formarea se
adresează
lucrătorilor
cu handicap
sau
lucrătorilor
defavorizați

Un proiect poate viza una sau mai multe regiuni
de dezvoltare eligibile.

Reprezentanți ai domeniului
HORECA;
Persoane juridice române,
care au înscrise ca activitate
principală sau secundară,
conform codurilor CAEN, una
din activitățile
corespunzătoare domeniului
HORECA.

Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice
pentru producerea de energie electrică cu o
putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp
necesară consumului propriu şi livrarea
surplusului în Sistemul Energetic Național și a
staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule
electrice şi electrice hibrid plug-in

Maxim
100.000 euro

0%
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

FNGCIMM

Program de
finanțare

IMM FACTOR

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Sprijinirea
accesului la
finanțare al
întreprinderilor
mici şi mijlocii prin
acordarea de
facilităţi de
garantare de către
stat pentru
creditele pe
termen scurt
acordate pentru
finanțarea
creditului
comercial

Întreprinderea mica si mijlocie
care desfășoară activitate
economică în producție,
comerț sau prestări de
servicii

Programul consta in acordarea de garanţii de stat
în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru
finanţarile de tip factoring cu regres. Finanţările
sunt acordate de bancile înscrise în program, pe
baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanţare
cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin
Ministerul Finanţelor Publice.
Perioada de acordare a granturilor care acopera
costurile de finanţare este de 8 luni de la data
acordării finanţării, iar perioada de acordare a
granturilor care acoperă costurile de garantare
este de maximum 12 luni de la data acordării
garanţiei.
Costurile finanțării vor fi acoperite printr-o schemă
de ajutor de stat, sub formă de granturi:

•

•
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în procent de 50% - dobânda aferentă
sumelor avansate de finanțator și
comisionul de factoring aferent
serviciilor de colectare și administrare
creanțe;
în procent de 100% - costurile de
garantare (comisionul de risc și
comisionul de gestiune).

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă a
grantului:
800.000
euro/IMM.
Pentru
sectoarele
pisciculturii şi
acvaculturii:
maxim
120.000 euro/
beneficiar

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

50% din
dobânda
aferentă
sumelor
avansate de
finanțator și
comisionul
de factoring
aferent
serviciilor de
colectare și
administrare
creanțe

31
decembrie
2020

https://www.fn
gcimm.ro/imm
-factor

Pentru
întreprinderile
care își
desfășoară
activitatea în
domeniul
producției
primare de
produse
agricole:
maxim
100.000 euro/
beneficiar
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Administraţi
a Fondului
Cultural
Naţional

Program de
finanțare

Apel de proiecte
culturale –
sesiunea I / 2021

NOU!
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Obiectivul
programului

Acordarea de
finanţări
nerambursabile
pentru proiecte
culturale derulate
în perioada
cuprinsă între
data semnării
contractului de
finanţare şi
15.11.2021

Solicitanți eligibili

Asociaţii, fundaţii, instituţii
publice de cultură, persoane
fizice autorizate, societăţi
comerciale care derulează
activităţi culturale

Activități eligibile

Domeniile pentru care se acordă finanțare:
arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și
noile medii, educație prin cultură, intervenție
culturală, patrimoniu cultural material, patrimoniu
cultural imaterial, promovarea culturii scrise,
proiecte cu caracter repetitiv, rezidențe de
creație.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30
septembrie
2020, ora
17:00

https://www.af
cn.ro/media/A
nunt%20lansa
re%20concurs
%20PROIECT
E%20CULTU
RALE%20%20SESIUNE
A%201%2020
21_1.pdf
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Schema de ajutor
de stat privind
sprijinirea
industriei
cinematografice

NOU!

Dezvoltarea
cooperării
cinematografice
europene şi
internaţionale
Susţinerea
producătorilor de
film, în vederea
creşterii producţiei
autohtone de film
Crearea de noi
locuri de muncă în
industriile creative
şi cele conexe;
Promovarea
identităţii culturale
naţionale şi a
minorităţilor
naţionale din
România prin
realizarea filmelor
cinematografice şi
promovarea în
circuitul mondial
de valori
Sprijinirea formării
profesionale în
domeniul
industriei filmului.
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Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinderile româneşti sau
străine înregistrate şi
funcţionând în conformitate
cu prevederile legislaţiei
aplicabile în România sau în
ţara de origine, după caz,
care:

Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de
bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea
proiectelor de film și producției de film în
România, precum și cu onorariile, salariile și alte
plăți către persoane fizice aferente implementării
proiectului.

Obiectivul
programului

•

au obiect principal de
activitate producţia
cinematografică, iar, în
cazul întreprinderilor
române, sunt înscrise în
Registrul
cinematografic;

•

deţin calitatea de
producător,
coproducător şi/sau de
prestator de servicii de
producţie şi produc filme
de ficţiune de scurt,
mediu şi lungmetraj,
miniserii sau seriale de
televiziune, filme
destinate distribuţiei
direct pe suport video
sau internet sau orice alt
tip de suport,
documentare artistice,
filme de animaţie, parţial
sau în întregime pe
teritoriul României.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile
poate crește cu 10% cu condiţia ca producția să
promoveze o zonă geografică, un oraş sau
România, destinațiile și obiectivele turistice
românești din zona geografică sau orașul
promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile
românești.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 55%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2023

http://www.ec
onomie.gov.ro
/schema-deajutor-de-statprivindsprijinireaindustrieicinematografi
ce-a-fostprelungitapana-in-2023

Cuantumul alocării financiare nerambursabile
poate crește cu 5% pentru co-producții,
producțiile transfrontaliere finanțate de
producători provenind din mai mult de un stat
membru sau care implică producători din mai
multe state.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijinirea
entităților de
inovare și transfer
tehnologic (ITT)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
A)

Obiectivul
programului

Creşterea inovării
în firme prin
susţinerea
entităților de
inovare şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

Solicitanți eligibili

Entitățile de inovare și
transfer tehnologic cu
personalitate juridică
Entitățile de inovare și
transfer tehnologic prin
entitatea juridică în cadrul
căreia este constituită fără
personalitate jurifică
Parteneriatele între entitățile
de inovare și transfer
tehnologic
Important!
La depunerea cererii de
finanțare se poate face doar
dovada inițierii
demersurilor necesară
pentru obținerea acreditării/
autorizării entității de inovare
și transfer tehnologic.
Autorizarea provizorie/
acreditarea trebuie să fie
obținută cel mai târziu în
termen de maxim 6 luni de la
efectuare plății finale în
cadrul proiectului.
Iniţiativa constituirii unei
entităţi din infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic
poate aparţine autorităţilor
administraţiei publice centrale
sau locale, unităţilor de
cercetare, universităţilor,
camerelor de comerţ şi
industrie, asociaţiilor
patronale şi profesionale,
precum şi agenţilor economici
cu sediul în România.
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale
şi achizitionarea de echipamente) și necorporale
legate de:

Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional:

Pentru
component
a de ajutor
de stat
regional

13
septembrie
2020, ora
12.00

Minim
75.000 euro

Întreprindere
mare:

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Maxim
3 milioane
euro

Minim 50%

Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:

Întreprindere
mijlocie:

•

•

•

Crearea unei noi unități de prestare servicii
de transfer tehnologic cu relevanță pentru
domeniile de specializare inteligentă
identificate.
Extinderea capacității unei unități existente
prin creșterea volumului a cel puțin unui
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță
pentru domeniile de specializare inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate implica
doar o diversificare/extindere a serviciilor/
producției unei unități existente de inovare și
transfer tehnologic.
B.Componenta/măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor de
inovare și transfer tehnologic)
•
•
•

Minim 40%

Minim
75.000 euro

Maxim
200.000 euro

Întreprindere
mică și
micro:
Minim 30%
Pentru
component
a de ajutor
de minimis:
Minim 10%

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul implicat
in activitatea de transfer tehnologic

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea
parcurilor științifice
și tehnologice
(PST)

Dezvoltarea
parcurilor
științifice și
tehnologice din
mediul urban și
rural, din zonelele
cu concentrare
economică din
regiunile mai puțin
dezvoltate din
România (Nord
Est, Sud
Muntenia, Nord
Vest, Centru)

Solicitantul eligibil în sensul
prezentului ghid este
parteneriatul dintre membrii
asocierii în participațiune
constituite în vederea creării
parcului științific și tehnologic
și administratorul parcului.

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale
şi achizitionarea de echipamente) și necorporale
legate de:

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
B)

Iniţiativa constituirii parcului
ştiinţific şi tehnologic aparţine
persoanelor juridice şi fizice:
•

•

instituţie de învăţământ
superior acreditată
şi/sau o unitate de
cercetare-dezvoltare, pe
de o parte, şi
regii autonome,
companii naţionale,
societăţi comerciale,
administraţia publică
locală, asociaţii
patronale sau
profesionale, persoane
fizice, investitori români
sau străini, pe de altă
parte.

•

•

•

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate implica
doar o diversificare/ extindere a serviciilor/
producției unei unități existente de inovare și
transfer tehnologic.
B. Componenta/ măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor de
inovare și transfer tehnologic).
•
•
•
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Crearea unei noi unități de prestare servicii
de transfer tehnologic cu relevanță pentru
domeniile de specializare inteligentă
identificate.
Extinderea capacității unei unități existente
prin creșterea volumului a cel puțin unui
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță
pentru domeniile de specializare inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Minim
75.000 euro

Pentru
componenta/
măsura de
ajutor
regional:

13
septembrie
2020, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Maximum
valoarea
alocării
regională
pentru
prezentul
apel/fiecare
regiune de
dezvoltare în
parte.

Pentru
componenta
de minimis
din cadrul
proiectului,
valoarea
finanțării
nerambursabil
e acordate
este de
minimum
75.000 euro și
și maximum
de 200.000
euro.

Minim 50%

Pentru
componenta
finanțabilă
prin ajutor
de minimis:
Minim 10%

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul implicat
in activitatea de transfer tehnologic

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

IMM sau IMM în
parteneriat cu ITT
pentru investiţii de
transfer tehnologic

Creşterea inovării
în firme prin
susţinerea
entităților de
inovare şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

A. Întreprinderile mici și
mijlocii, cu condiția bugetării
cheltuielilor de transfer
tehnologic aferente
proiectului și respectiv
colaborării în vederea
realizării acestora pe
perioada de implementare a
proiectului cu o enitate de
inovare și transfer tehnologic
autorizată provizoriu/
acreditat în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
În acest caz ITT este
considerat beneficiar indirect
de ajutor de minimis.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
C)

APEL NELANSAT

Activități eligibile

Valoarea
grantului

•

Investiții în active corporale

Minimum
25.000 euro

•

Investiții în active necorporale

•

Investiții în realizarea de instrumente de
comercializare on-line a serviciilor/
produselor proprii ale IMM.

•

Investiţii de dezvoltare experimentală

•

Investiţii în alte activităţi de inovare

•

Investiţii în activităţile de realizare a
produsului (bun sau serviciu) sau
procesului

Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

B. Parteneriatul dintre o
întreprindere mică sau
mijlocie și o enitate de
inovare și transfer tehnologic
pentru implementarea
proiectului. In acest caz, atât
IMM, cât și ITT sunt
beneficiari direcți de ajutor de
minimis.
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11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Dezvoltarea unui
model conceptual
inovativ (Proof-ofConcept)
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, OS 1.2)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creşterea inovării
în companii prin
sprijinirea
abordărilor
multisectoriale
rezultate în urma
implementării
“Inițiativei Regiuni
mai puţin
dezvoltate

Întreprinderile mici și mijlocii
care au desfășurat activitatea
cel puţin pe o perioadă
corespunzătoare unui an
fiscal integral înainte de
depunerea cererii de
finanțare

Activități eligibile

Proiectul se referă la creșterea gradului de
inovare al companiei prin implementarea unui
concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile
de specializare intelingentă.
Proiectele au următoarele tipuri de investiții:
•
•
•

Active corporale (echipamente tehnice,
mașini, instalații și utilaje);
Active necorporale;
Achiziția de servicii.

Activele corporale (echipamente tehnice, masini,
instalații și utilaje) trebuie să fie strict necesare
pentru atingerea obiectivelor proiectului și
valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea
totală eligibilă a proiectului.
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Valoarea
grantului

Minimum
25.000 euro
Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/s
-a-lansat-inconsultarepublicaghidulspecificpentruschema-proofof-concept-incadrul-por2014-2020axa-1/

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 9,
PI 9.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie şi
excluziune
socială, prin
măsuri integrate

Unități Administrativ
Teritoriale Oraș/ Municipiu/
sectoarele municipiului
București- ca membre în
Grupul de Acțiune Locală din
cadrul Listei SDL-urilor
selectate la finanțare
Parteneriate între UAT Oraș/
Municipiu/ sectoarele
municipiului București membru în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și
lider de parteneriat - și
furnizori publici și privați de
servicii sociale
Furnizori publici și privati de
servicii sociale acreditați
conform legislației în vigoare,
cu o vechime de cel putin un
an, inainte de depunerea
proiectului, cu competențe în
furnizare de servicii sociale,
comunitare, desfasurare de
activitati recreativ-educative,
culturale, agrement și sport
Întreprinderi de economie
socială de inserție
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Activități eligibile

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de
investiții, în funcție de nevoile specifice
identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de
Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile
de Acțiune Locală și se referă la:
•

investiţiile în infrastructura de locuire construirea/ reabilitare/ modernizare
locuinţelor sociale

•

investiţii în infrastructura de sănătate,
servicii sociale – constructia/ reabilitarea/
modernizarea/ dotarea centrelor comunitare
integrate medico-socială;

•

investiţii în infrastructura de educaţie –
construire/ reabilitare/ modernizare/ dotarea
de unităţi de învăţământ preuniversitar
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
gimnaziale etc.);

•

investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate;

•

construirea/ dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie.

Valoarea
grantului

Valoare
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile:
30.000 euro pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIU
NI si
POR/2019/9/9
.1/1/BI

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

0% în cazul
întreprinderil
or de
economie
socială de
inserție

31
decembrie
2021, ora
10:00 –

http://regioadrcentru.ro/9
-1-dezvoltarelocalaplasata-subresponsabilitat
eacomunitatii/

Minim 2%
pentru
celelalte
categorii de
beneficiari

pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9/
9.1/1/7REGI
UNI si
POR/2019/9/
9.1/1/BI

20.000 euro –
pentru apelul
de proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/Întreprind
eri
Valoarea
totală maximă
a pachetului
de proiecte de
infrastructură
la nivel de
strategie:
4.900.000
euro

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea creșterii
valorii adăugate
generate de
sectorul TIC și a
inovării în domeniu
prin dezvoltarea de
clustere

Consolidarea
economiei şi a
mediului de
afaceri digital prin
încurajarea IMMurilor să adopte
TIC

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 – 2020, AP 2,
OS 2.2, Acțiunea
2.2.1)

APEL NELANSAT
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Solicitanți eligibili

Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România, centrate pe
domeniul TIC
Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România, în cadrul
clusterelor centrate pe
domeniul TIC
Consorții formate din
entitățile definite mai sus
(oricare dintre cele două) şi
întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România

Activități eligibile

In cadrul prezentului apel de proiecte, se pot
depune propuneri de proiecte cu aplicabilitate în
următoarele domenii:
•
•
•
•
•
•
•
•

IoT, smart city/ smart village
Cyber security
Big data
Inteligență artificială
Tranzacții electronice
e-guvernare- Digitizarea administrației
publice
e-sănătate
Digitalizare (automatizare, robotizare)
industrial

Se vor finanța atât produse/ servicii/ aplicații
inovative care susțin activitatea internă a
solicitantului, cât și produse/ servicii/ aplicații
realizate pentru alte entități (în conformitate cu
specificului activității acestora) în scopul
eficientizării și optimizării activității utilizând
mijloace specifice TIC (demonstrând astfel
integrarea în diverse sectoare de activitate).

Valoarea
grantului

Minim
1.000.000
euro

Maxim
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocghidulsolicitantuluipentruactiunea-2-21-sprijinireacresteriivaloriiadaugategenerate-desectorul-tic-sia-inovarii-indomeniu-prindezvoltareade-clustereapel-nr-3/

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Programul Național
de digitalizare a
microîntreprinderil
or și IMM-urilor

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 2,
OS 2.2, Acţiunea
2.2.1 şi Acţiunea
2.2.2)

APEL NELANSAT

PAGINA 14 DIN 41

Obiectivul
programului

Creșterea
competitivității
IMM-urilor din
România prin:
dezvoltarea unor
produse/servicii/a
plicații inovative
din domeniul
tehnologiei
informațiilor și
comunicațiilor
(TIC) care să vină
în sprijinul IMMurilor și
autorităților
publice;
acordarea de
sprijin financiar
nerambursabil
pentru
digitalizarea
microîntreprinderil
or și
întreprinderilor
mici și mijlocii din
alte sectoare de
activitate decât
TIC, în cele 8
regiuni de
dezvoltate ale
României, în
vederea creșterii
competitivității
IMM și dinamizării
sectorului TIC.

Solicitanți eligibili

Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România, centrate pe
domeniul TIC

Activități eligibile

•

Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România, în cadrul
clusterelor centrate pe
domeniul TIC
Consorții formate din entitățile
definite mai sus și
întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii) care își
desfășoară activitatea în
România

realizarea/ dezvoltarea de produse/ servicii/
aplicații TIC inovative, prin finanțarea
investițiilor în cercetare industrială și/sau
dezvoltare experimentală, în inovare de
proces și/sau organizațională, în active
corporale și/sau necorporale, în alte proiecte
de inovare, etc.

Valoarea
grantului

Neprecizată

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/hgdigitalizareimm/

Sprijinul va fi acordat pentru dezvoltarea de
produse/ soluții/ aplicații TIC inovative cu
aplicabilitate in următoarele domenii:
IoT, smart city/ smart village; Digitalizare
(automatizare, robotizare) industrială;
Inteligenta artificiala, realitate augmentată;
Tranzacții electronice; Securitate cibernetica;
Big data, blockchain; E-guvernare/ Eadministrație- Digitizarea administrației
publice; E-sănătate;
•

digitalizarea activităților microîntreprinderilor
și întreprinderilor mici și mijlocii prin
finanțarea investițiilor realizate acestea
pentru dezvoltarea și/sau achiziționarea de
produse TIC.

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Programul naţional
sprijin pentru
înființarea de
întreprinderi
sociale în mediul
rural

Înființarea și
dezvoltarea de
întreprinderi
sociale, inclusiv
întreprinderi
sociale de
inserție, în mediul
rural, pentru
integrarea pe
piaţa muncii a
persoanelor din
grupurile
vulnerabile și
combatere a
sărăciei.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 4,
OS 4.16)

Solicitanți eligibili

Solicitanții/ partenerii eligibili
pentru finanțare sunt
administratori ai schemei de
antreprenoriat pentru entități
ale economiei sociale:
a) entități ale economiei
sociale, rețele, uniuni,
federații din sectorul
economiei sociale;
b) alte entități relevante –
furnizori de formare
profesională autorizaţi publici
şi privaţi, furnizori de servicii
de ocupare acreditați publici
și privați, furnizori de servicii
sociale, organizaţii sindicale
şi organizații patronale,
asociaţii profesionale, camere
de comerț și industrie, ONGuri;
c) autorităţi publice centrale
sau locale, exclusiv în calitate
de parteneri, cu toate
categoriile de entități eligibile
menționate la lit a) și b).

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

a) Informarea publicului cu privire la programul de
formare antreprenorială, precum și cu privire la
metodologia de selecție a grupului țintă și,
ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite;

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 3.000.000
euro

Contributia
solicitantului/
partenerilor
pentru
cheltuielile
care nu fac
obiectul
schemei de
ajutor de
minimis –
variabilă

Neprecizat

http://mfe.gov.
ro/rural/

b) Selectarea grupului țintă ce va participa la
acțiunile de sprijin;
c) Derularea programelor de formare
antreprenorială;
d) Alte activități de sprijin oferite în vederea
înființării de întreprinderi sociale;
e) Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului;
f) Furnizarea serviciilor personalizate de
consiliere ulterior finalizării procesului de selecție
a planurilor de afaceri;

Contributia
solicitantului/
partenerilor
pentru
cheltuielile
care fac
obiectul
schemei de
ajutor de
minimis 0%

g) Asigurarea înființării și demarării funcționării
întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri
cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;
h) Decontarea sumelor aferente implementării
planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului;
i) Monitorizarea funcționării și dezvoltării
entităților de economie sociala finanțate;
j) Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri.
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11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Viitor pentru tinerii
NEETs II

Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta
între 16 - 29 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile.

Furnizori autorizați de
formare profesională a
adulților- persoane juridice
autorizate;

Îmbunătățirea
nivelului de
competențe,
inclusiv prin
evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în
sistem non-formal
și informal al
tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta
între 16 - 29 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile.

Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 2,
OS 2.1 & OS 2.2)

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării- persoane juridice
autorizate;

Organizații sindicale persoane juridice de drept
privat;

Activități eligibile

•

•
•

•

ONG-uri;
Organizații de tineret, legal
constituite;
Camere de Comerț și
Industrie, persoane juridice
de utilitate publică, fără scop
patrimonial;
SPO (inclusiv unitățile cu
personalitate juridică din
subordinea sa);

Campanie de informare și promovare în
rândul tinerilor în vederea identificării
persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani
care nu sunt ocupați și nu urmează nici o
formă de educație sau formare în vederea
direcționării acestora către SPO în vederea
înregistrării și profilării;
Sprijin pentru participarea la programele de
FPC prin măsuri integrate și flexibile;
Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, respectiv non-formale și/sau
informale;
Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării;

•

Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a
ocupării pe cont-propriu;

•

Activități de acompaniament, adresate
exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de
ocupabilitate C și D, respectiv” greu
ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în
vederea menținerii acestora în câmpul
muncii.

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă a
proiectului
1.000.000
euro pentru
proiectele
mici;
Valoarea
maximă a
proiectului
este de
4.000.000
euro pentru
proiectele
mari.

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocuviitor-pentrutinerii-neets-ii/

Ajutoarele de
minimis
maxim
acordate
pentru
înființarea de
întreprinderi
pot
reprezenta
maxim 40%
din totalul
cheltuielilor
eligibile.

Ministerul Tineretului și
Sportului si instituțiile
subordonate/in coordonare;
Asociații de întreprinderi.

PAGINA 16 DIN 41

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (roma
și non-roma) din
orașe/municipii cu
peste 20.000
locuitori –

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) din
orașe/municipii cu
peste 20.000
locuitori, cu
accent pe cele cu
populație
aparținând
minorității roma,
prin
implementarea de
măsuri/ operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului de
DLRC

Autorități publice locale și
unități cu personalitate
juridică aflate în coordonarea
sau subordonate acestora;
Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de
formare profesională;
Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;
Furnizori de servicii sociale
acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Întreprinderi sociale de
inserție;
Angajatori;
Camere de Comerţ şi
Industrie.

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de
Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste
20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală
implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri
aferente intervențiilor specifice acestor strategii.
Activitățile finanțate prin POCU sunt:

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
aferente SDLurilor
aprobate

Etapa a III-a a
mecanismului
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunității
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 5, OS 5.1)
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Unităţi şcolare și Inspectorate
Școlare Județene

•

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
piața muncii

•

Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu

•

Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

•

Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă

•

Asistență juridică pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de stare
civilă

•

Combaterea discriminării și a segregării

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/

Suma minimă
aferentă unei
fișe de proiect
este 101.000
euro,
echivalentul
minim a
477.437,10
RON.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Innotech Student

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)

Obiectivul
programului

Finanțarea
antreprenoriatului
în rândul
studenților, prin
intermediul
administratorilor
de grant

Solicitanți eligibili

Instituţii de învăţământ
superior publice şi private,
acreditate;
Şcoli doctorale şi graduale cu
personalitate juridică, inclusiv
parteneriate intre acestea și
sectorul privat/ centre de CDI;
Institute/centre de cercetare
acreditate, inclusiv institute
de cercetare ale Academiei
Române;
Academia Română;
Asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;
Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune
Socială;
Furnizori de formare
profesională continuă
autorizaţi, publici şi privaţi;
Organizaţii sindicale şi
patronate;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică;

Activități eligibile

•

•
•
•
•
•
•

•

Campanie de informare a publicului cu
privire la programul de formare
antreprenorială, precum și cu privire la
metodologia de selecție a grupului țintă și,
ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi
sprijinite în cadrul proiectului;
Selectarea grupului țintă ce va participa la
cursurile organizate în cadrul programului
de formare antreprenorială;
Derularea programului de formare
antreprenorială;
Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului;
Organizarea și derularea activităţilor de
tipul întreprinderi simulate;
Efectuarea de stagii de practică;
Furnizarea, de către administratorul
schemei de antreprenoriat, a serviciilor
personalizate de consiliere/ consultanță/
mentorat ulterior finalizării procesului de
selecție a planurilor de afaceri;
Asigurarea înființării și demarării
funcționării întreprinderilor ce vor realiza
planurile de afaceri cu ajutor de minimis în
cadrul proiectului.

Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă a unui
proiect este
de maximum
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

7 octombrie
2020

http://mfe.gov.
ro/calendar/in
notechstudent/

ONG-uri;
Parteneriate între categoriile
mai sus menționate.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători
postdoctorat

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Creșterea ratei de
participare a
studenților
doctoranzi la
programele din
cadrul
parteneriatelor
nou înființate/
dezvoltate care să
faciliteze inserția
pe piața muncii a
absolvenților și
crearea de
parteneriate noi
între instituțiile de
învățământ
superior și
sectorul privat,
respectiv actori
din domeniul
cercetării și
inovării

Solicitanți eligibili

Instituții de învățământ
superior publice şi private,
acreditate;

Activități eligibile

•

Consolidarea parteneriatelor dintre
universități și actorii din domeniul cercetării
şi inovării pentru stimularea dezvoltării de
noi programe de studii doctorale şi
postdoctorale, cu aplicații directe în
economie, în special în sectoarele
economice cu potențial competitiv şi în
domeniile de specializare inteligentă,
inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar
pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor
pentru a se implica în cercetarea
postdoctorală;

•

Activități de cercetare şi de colaborare în
rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în
scopul asigurării complementarității cu
sectoarele economice cu potențial
competitiv şi cu domeniile de specializare
inteligentă, în sprijinul internaționalizării
învățământului terțiar;

•

Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii către sectorul privat către
instituțiile de învățământ superior privind
nevoile lor de instruire, precum și de la
instituțiile de învățământ către întreprinderi,
pentru a răspunde nevoilor sectorului privat
la nivel regional/ local.

Institute/ centre de cercetare
acreditate, inclusiv institute
de cercetare ale Academiei
Române;
Şcoli doctorale şi graduale cu
personalitate juridică, inclusiv
parteneriate intre acestea și
sectorul privat/ centre de CDI;
Academia Română.
În cadrul acestui apel de
proiecte este obligatorie
includerea în parteneriat a cel
puțin uneia dintre categoriile
de organizații detaliate mai
jos:
Angajatori;
Asociații profesionale;
Camere de comerț și
industrie;

Valoarea
grantului

Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-apelpocu-pentrusprijinireadoctoranzilorsicercetatorilor/

Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune
Socială.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea
investiţiilor în
capacităţi de
producere energie
electrică şi/sau
termică din
biomasă/biogaz şi
energie geotermală

Creşterea ponderii
energiei
regenerabile în
totalul consumului
de energie
primară, ca
rezultat al
investiţiilor de
creştere a puterii
instalate de
producere a
energiei electrice
şi termice din
resurse
regenerabile mai
puţin exploatate.

Unități administrativ teritoriale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.1)

Reducerea
emisiilor de
carbon în
atmosferă
generate de
sectorul energetic
prin înlocuirea
unei părţi din
cantitatea de
combustibili fosili
consumaţi în
fiecare an
(cărbune, gaz
natural).
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Asociațiile de Dezvoltare
Intercomunitară
Societăți comerciale
care au ca activitate
producerea de energie în
scopul comercializării

Activități eligibile

•

Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor
de producere energie electrică şi termică în
cogenerare din biomasă şi biogaz;

•

Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei termice din biomasă
sau biogaz;

•

Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei electrice din biomasă
sau biogaz;

•

Realizarea şi/ sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei termice din energie
geotermală.

Valoarea
grantului

Maxim
15.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

2% pentru
unități
administrativ
-teritoriale și
ADI,
pentru
cheltuielile
eligibile care
nu intră sub
incidența
regulilor de
ajutor de
stat
20% pentru
microîntrepri
nderi și
întreprinderil
e mici
30% pentru
întreprinderil
e mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderil
e mari

31
decembrie
2020

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelorpentru-douaapeluri/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Monitorizarea
consumului de
energie la
consumatorii
industriali

Obiectivul
programului

Implementarea de
sisteme de
monitorizare a
consumurilor de
energie la
consumatorii
industriali

Solicitanți eligibili

Societăţile cu personalizate
juridică din industrie cu
consumuri de peste 1.000
tep/an

Activități eligibile

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.3)
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Operatorii concesionari de
distribuţie energie electrică,
care se supun obligaţiilor de
implementare a contorizării
inteligente în proporţie de
80% până în 2020 (conform
Ordinului ANRE nr. 145/2014
privind implementarea
sistemelor de măsurare
inteligentă a energiei
electrice, cu modificările şi
completările ulterioare)

Informații
suplimentare

0%

31
decembrie
2020

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelor-incadrulapeluluimonitorizareaconsumuluide-energie-laconsumatoriiindustriali/

•

Realizarea sistemelor de măsurare
inteligentă a energiei electrice;

Maxim
15.000.000
euro/proiect

0%

31
decembrie
2020

•

Modernizarea/ retehnologizarea şi/ sau
extinderea rețelei de distribuție de joasă/
medie tensiune aferente zonei omogene
din proiectul propus, în vederea asigurării
condițiilor optime de realizare a sistemelor
de măsurare inteligentă care să permită
adaptarea acestora la sisteme de
comunicare digitale bidirecționale,
monitorizarea interactivă, inteligentă și în
timp real sau aproape real și gestionarea
consumului de energie electrică, cu pierderi
minime și cu un nivel înalt de securitate,
siguranță și de calitate în aprovizionarea
consumatorilor finali cu energie electrică.

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelorpentru-douaapeluri/

•
Reducerea
consumului mediu
de energie
electrică la nivelul
locuinţelor

Termen
limita

Maxim
200.000 euro

•
•

Implementarea
distribuţiei
inteligente într-o
zonă omogenă de
consumatori
casnici de energie
electrică

Contribuția
beneficiarul
ui

Achiziţionarea şi implementarea sistemului
de monitorizare a consumului de energie la
nivelul platformei industriale respectiv
instalaţii/ echipamente necesare realizării de
sisteme de monitorizare a consumului de
energie la întreprinderi (societăţi) din
industrie cu consumuri de peste 1.000
tep/an, în scopul de reducere imediată și pe
termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de
energie, localizarea punctelor de aplicare şi
cuantificarea potenţialului de reducere a
consumului de energie si pentru
maximizarea eficienţei măsurilor de creştere
a eficienţei energetice ce pot fi aplicate
ulterior de catre solicitant
Pregatirea proiectului
Managementul proiectului, auditul
proiectului;
Informare şi publicitate

•

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, OS
6.2)

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Valoarea
grantului
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijinirea
investiţiilor în
cogenerare de
înaltă eficienţă

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 6, O.S.
6.4)

Solicitanți eligibili

Obiectivul
programului

Promovarea de
acțiuni de
reducere a
emisiilor de
carbon și de
creștere a
eficienței
energetice prin
instalarea de noi
capacități/
modernizarea
capacităților de
cogenerare de
înaltă eficiență.

Societățile comerciale din
industrie care înregistrează
consumuri energetice de
peste 200 tep/an și care pot
dovedi un necesar util de
energie termică pentru
procesele industriale cu o
durată de minim 4.000 h/an
Reprezentantul desemnat al
unui parc industrial care
înregistrează consumuri
energetice de peste 200 tep/
an și care poate dovedi un
necesar util de energie
termică pentru procesele
industriale cu o durată de
minim 4.000 h/an pentru
investițiile privind producția
de energie prin cogenerare
de înaltă eficiență, si care
poate fi:
•
administratorul parcului
•
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distribuitorul de energie
al parcului industrial

Activități eligibile

•

Realizarea/ modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă

•

Realizarea/ modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
care utilizează gaze reziduale (maximum 8
MWe) provenite din procese industriale

Valoarea
grantului

Maxim
15.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microîntrepri
nderi și
întreprinderil
e mici

31
decembrie
2020

http://mfe.gov.
ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelor-incadrulapeluluisprijinireainvestitiilor-incogenerarede-inaltaeficienta/

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderil
e mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
întreprinderil
e mari

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
investiţii în
procesarea/
marketingul
produselor agricole
–
investiții în
abatoare de
capacitate mică în
zona montană

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2)

Obiectivul
programului

Crearea de noi
unităţi de
procesare a
produselor
agricole locale şi
promovarea
lanţurilor
alimentare
integrate, actiuni
ce vor avea ca
efect direct
crearea de locuri
de muncă
contribuind astfel
la promovarea
ocupării forţei de
muncă

Solicitanți eligibili

Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii,
precum și întreprinderi mari)
cooperativele și grupurile de
producători care realizează
investiţii corporale şi
necorporale pentru
procesarea şi marketingul
produselor agricole

Activități eligibile

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
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Cheltuieli aferente investițiilor corporale
pentru înființarea unităților de sacrificare
(abatoare de capacitate mică, centre de
sacrificare), și procesare carne;
Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje
noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de
transport specializate în scopul colectării
materiei prime și/sau comercializării
produselor agro-alimentare în cadrul
lanțurilor alimentare integrate;
Cheltuieli generate de îmbunătățirea
controlului intern al calității și conformarea cu
noile standarde impuse de legislația
europeană pentru procesarea și
comercializarea produselor agro-alimentare;
Cheltuieli aferente marketingului produselor
obținute (ex. echipamente pentru etichetarea,
ambalarea produselor);
Cheltuieli generate de investițiile în active
necorporale;
Organizarea şi implementarea sistemelor de
management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu
investiţiile corporale ale proiectului;
Achiziționarea de tehnologii (know‐how),
patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului;
Achiziţionarea de software, identificat ca
necesar în documentația tehnico-economică
a proiectului;
Cheltuieli aferente marketing-ului produselor
obținute, în limita a max. 5% din valoarea
eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de
30.000 euro.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Maxim
300.000 euro/
proiect

50% din
totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru IMMuri și grupuri
de
producători/c
ooperative

31
decembrie
2020

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_4_2_procesa
re_produse_a
gricole

40% pentru
alte
întreprinderi
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin pentru
instalarea tinerilor
fermieri

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 6.1)
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Obiectivul
programului

Instalarea pentru
prima dată a
tinerilor fermieri,
ca şefi/manageri
ai unei exploataţii
agricole;
îmbunătăţirea
managementului,
creşterea
competitivităţii
sectorului agricol,
precum şi
conformitatea cu
cerinţele de
protecţie a
mediului, igienă şi
bunăstarea
animalelor și
siguranţa la locul
de muncă.

Solicitanți eligibili

Tânărul fermier care se
instalează ca unic șef al
exploatației agricole;
Persoana juridică cu mai
mulţi acţionari unde un tânăr
fermier se instalează și
exercită un control efectiv pe
termen lung în ceea ce
privește deciziile referitoare la
gestionare, la beneficii și la
riscurile financiare legate de
exploatație.

Activități eligibile

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea
de administrare cu drepturi depline în calitate de
şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru
prima dată. Transferul exploataţiei se realizează
prin intermediul documentelor de proprietate
şi/sau arendă şi/ sau concesionare.
Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă
între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal
produse agricole vegetale şi/sau animale (materie
primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.
În dimensiunea economică a exploataţiei
agricole, culturile şi animalele care asigură
consumul uman şi hrana animalelor trebuie să
reprezinte peste 75% din total SO.

Valoarea
grantului

50.000 de
euro pentru
exploatațiile
între 30.000
S.O. și 50.000
SO
40.000 de
euro pentru
exploatațiile
între 12.000
S.O. și 29.999
SO

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

15 octombrie
2020, ora
16:00

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_6_1_sprijin_
pentru_instala
rea_tinerilor_f
ermieri
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Înfiinţarea
grupurilor de
producători în
sectorul pomicol

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 9.1a)
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Obiectivul
programului

Încurajarea
înființării și
funcționării
administrative a
grupurilor de
producători în
sectorul pomicol,
recunoscute în
conformitate cu
prevederile
legislației
naționale

Solicitanți eligibili

Grupurile de producători din
sectorul pomicol constituite
conform legislației specifice
în vigoare, care au ca scop
principal valorificarea în
comun a produselor agricole,
deservesc interesele
membrilor prin investițiile
prevăzute în proiect, se
încadrează în definiția IMMurilor

Activități eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din
înființarea și funcționarea grupurilor de
producători din sectorul pomicol, prevăzute în
planul de afaceri, necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse.

Valoarea
grantului

Maxim
100.000 euro/
an
Sprijinul este
forfetar,
degresiv,
plătit în tranșe
anuale,
pentru o
perioadă care
nu poate
depăși 5 ani
de la data la
care grupul
de
producători a
fost
recunoscut

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30
septembrie
2020

https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sec
tor_pomicol_s
m_9_1a_grup
uri_de_produc
atori_in_pomi
cultura
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Norvegia

Program de
finanțare

Dezvoltarea
întreprinderilor

(MECANISMUL
FINANCIAR
NORVEGIAN)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea
competitivității
întreprinderilor din
România în cadrul
domeniilor de
interes: Inovația
industriei verzi,
Creștere Albastră
și Tehnologia
Informației și
Comunicațiilor

Întreprinderi mici şi mijlocii și
întreprinderi mari, care au o
vechime de cel puţin 3 ani
(cel puţin un an în cazul
sectorului TIC)

Parteneri eligibili: orice
entitate privată sau publică,
comercială sau necomercială,
înregistrată ca persoană
juridică în Norvegia sau în
România

Activități eligibile

Programul va finanța proiecte propuse de
întreprinderile din România într-unul din cele trei
domenii de interes:
Inovația în industria verde
• Dezvoltarea, implementarea și investiția în
tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul
• Dezvoltarea de produse și servicii „verzi”
• Dezvoltarea și implementarea „proceselor de
producție verzi”
Dezvoltare „albastră” - Blue Growth
• Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri
maritime
• Dezvoltarea de soluții legate de transportul
maritime
• Dezvoltarea și investițiile în turismul de
coastră sau maritime
• Dezvoltarea și investiții în biotehnologii
„albastre”
• Dezvoltarea și investițiile în resurse aferente
exploatării miniere a fundului mării
• Dezvoltarea de soluții de energie albastră
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit și
acvacultură
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de
gestionare a gunoiului și deșeurilor maritime
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru
rezervele de apă, inclusiv desalinizare

Valoarea
grantului

Valoarea
minimă
solicitată:
200.000 euro
Valoarea
maximă
solicitată:
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

17
septembrie
2020

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/busines
sdevelopment/r
omania/smesgrowth-2ndcall/

Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/ soluțiilor
ITC
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/ soluțiilor
care integrează tehnologii ITC
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Schema de ajutor
de stat având ca
obiectiv stimularea
investiţiilor cu
impact major în
economie

Dezvoltarea
regională, prin
realizarea de
investiții iniţiale în
active fixe de
înaltă tehnologie
pentru realizarea
de produse cu
valoare adăugată
mare, indiferent
de dimensiunea
beneficiarilor

Întreprinderi nou-înfiinţate
sau întreprinderi în activitate,
atât IMM-uri cât şi
întreprinderi mari

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în
toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor
menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu
modificările și completările ulterioare, precum și
în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu
se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1
la Ghidul solicitantului.

Maxim
echivalentul
în lei a 37,5
mil.euro Regiunile
Centru, NordEst, Sud-Est,
Sud
Muntenia,
Sud-Vest,
Nord-Vest

Minim 50%
din valoarea
cheltuielilor
eligibile -

31
decembrie
2020

https://bit.ly/38
wBzRZ

Apel
nelansat

https://gov.ro/f
isiere/program
e_fisiere/Plan
ul_Na%C8%9
Bional_de_Inv
esti%C8%9Bii
_%C8%99i_R
elansare_Eco
nomic%C4%8
3.pdf

Instituită prin
Hotărârea
Guvernului nr.
807/2014

Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără
T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv
echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Maxim
echivalentul
în lei a 26,25
mil.euro Regiunile
Vest și Ilfov

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Granturi pentru
achiziția de
echipamente
pentru irigații
APEL NELANSAT
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Achiziția de kit-uri
pentru irigațiI

8.000 de fermieri care dețin
terenuri în apropierea
canalelor de irigații alimentate
cu apă

Kiturile trebuie să fie achiziționate de la
producătorii români care se înscriu în program pe
baza unor condiții obiective de eligibilitate.

Regiunile
Centru,
Nord-Est,
Sud-Est,
Sud
Muntenia,
Sud-Vest,
Nord-Vest
Minim 65%
din valoarea
cheltuielilor
eligibile -

Maxim
echivalentul
în lei a 7,5
mil.euro –
Regiunea
București

Regiunile
Vest și Ilfov

6000 euro/
voucher

0%

Minim 90%
din valoarea
cheltuielilor
eligibile Regiunea
București

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Schema de ajutor
de minimis privind
participarea
operatorilor
economici la
târguri și expoziții
organizate în
străinătate

Obiectivul
programului

Susuținerea
operatorilor
economici români
în vederea
exporturilor de
produse și servicii
românești

Solicitanți eligibili

Societăți comerciale
Cooperative

Activități eligibile

Participarea operatorilor economici la târguri şi
expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de
interes, prin organizarea de pavilioane naţionale,
standuri specializate pe produse sau
miniexpoziţii, pe bază de programe anuale
elaborate de Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

https://www.ile
gis.ro/oficiale/i
ndex/act/2270
23

Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme
de minimis constau în sprijin financiar de la
bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor
categorii de cheltuieli eligibile:
a) 50% din cheltuielile privind transportul extern,
cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un
participant de la fiecare expozant, la nivelul
baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b) 100% din cheltuielile pentru: transportul,
asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor
şi materialelor publicitare, formalităţile vamale
aferente acestora, depozitarea ambalajelor
aferente exponatelor pe perioada desfăşurării
acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de
execuţie a standului, închirierea, construirea
şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional,
transportul materialelor aferente, cheltuielile
generale legate de funcţionarea pavilionului
naţional în perioada de desfăşurare a
manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de
reprezentare şi de protocol, cheltuielile de
transport, cazare, diurnă şi cu asigurarea
medicală pentru persoanele care organizează şi
coordonează acţiunile, inclusiv pentru un
reprezentant din partea federaţiei, patronatului de
ramură sau asociaţiei profesionale care contribuie
la realizarea acţiunii respective etc.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de minimis privind
organizarea de
misiuni economice
în străinătate

Scopul prezentei
scheme este de a
susţine operatorii
economici români
în procesul de
promovare a
exporturilor de
produse şi servicii
româneşti, prin
acordarea de
ajutoare de
minimis pentru
acoperirea
costurilor de
participare la
misiuni economice
în străinătate
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Solicitanți eligibili

Societăți economice
Cooperative

Activități eligibile

Misiunile economice sunt acţiuni organizate în
scopul explorării, consolidării, valorificării şi
dezvoltării oportunităţilor de afaceri pe pieţe
externe şi se referă la prezentări de produse,
miniexpoziţii, reuniuni de afaceri, seminare
economice şi zile economice.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

https://www.ile
gis.ro/oficiale/i
ndex/act/2270
24

Programul misiunilor economice în străinătate se
elaborează anual de Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) în
scopul asigurării promovării şi diversificării
geografice a exportului.
Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme
de minimis constau în acordarea de sprijin
financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea
următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:
a) 50% din cheltuielile privind transportul extern,
cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un
participant de la fiecare expozant, la nivelul
baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b) 100% din cheltuielile privind transportul în
interiorul ţării de destinaţie, pentru persoanele
care participă la acţiunile respective, cheltuielile
de deplasare pentru persoanele care organizează
şi coordonează acţiunile,
inclusiv a unui reprezentant din partea federaţiei,
patronatului de ramură sau asociaţiei
profesionale care contribuie la realizarea acţiunii
respective, cheltuielile pentru închirierea spaţiilor
aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor
necesare desfăşurării acestora, cum sunt TV,
video, retroproiector, computer şi altele
asemenea, cheltuielile de reprezentare şi
protocol, cheltuielile pentru elaborarea,
transportul şi asigurarea materialelor de
promovare şi de prezentare etc.

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de minimis
privind realizarea
de studii de piață și
de produse

Scopul prezentei
scheme este de a
susţine operatorii
economici în
procesul de
promovare a
exporturilor prin

Solicitanți eligibili

Societăți economice
Cooperative

Activități eligibile

Realizarea studiilor de piață și pe produse
Federaţiile, patronatele de ramură sau asociaţiile
profesionale vor trimite la MEEMA o listă cu
operatorii economici aplicanţi pentru finanţare în
baza prezentei scheme şi a cererilor de înscriere

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

https://www.ile
gis.ro/oficiale/i
ndex/act/2270
25

acordarea de
ajutoare de
minimis pentru
acoperirea
costurilor aferente
realizării studiilor
de piaţă şi pe
produse.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul de
dezvoltare a
activităților de
comercializare a
produselor și
serviciilor de piață

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Întărirea
capacitații
operatorilor
economici de
promovare a
produselor și
serviciilor de piață
Dezvoltarea și
modernizarea
activității
comercianților si
prestatorilor de
servicii de piață

Solicitanți eligibili

Microîntreprinderi,
întreprinderi mici şi mijlocii
care au cel puţin 2 ani
calendaristici de la înfiinţare
la data deschiderii aplicaţiei
electronice de înscriere a
planului de investiţii şi codul
CAEN pentru care solicită
finanţare este autorizat

Activități eligibile

• achiziționarea de echipamente IT tehnica de
calcul;
• achiziționarea de cititoare pentru cod de
bare;
• achiziționarea de cântare electronice cu/ fără
printer pentru etichetare;
• achiziționarea de aparate de marcat
electronice fiscale;
• achiziționarea de echipamente tehnologice
mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv
software-ul aferent, aparate și instalații de
măsurare, control și reglare necesare
desfășurării activităților pentru care a solicitat
finanțare;
• achiziționarea de electro si motostivuitoare;
• investițiile in active necorporale referitoare la
brevete de invenție, mărci de produse si
servicii (etichetare ecologica, licențe),
software pentru comerțul on-line, software-uri
necesare desfășurării activităților de
comercializare a produselor si serviciilor de
piața;
• achiziționarea de bunuri prevăzute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura
birotica si 3.3 sisteme de protecție a valorilor
umane si materiale;
• achiziționarea de autoutilitare, cu excepția
vehiculelor de transport rutier de mărfuri in
contul terților sau contra cost, solicitate de
întreprinderile care efectuează transport
rutier de mărfuri in contul terților sau contra
cost;
• certificarea unui sistem de management al
calității/ mediului/sănătății si securității
ocupaționale/siguranței alimentelor;
• realizarea unui site pentru prezentarea
activității solicitantului si a produselor sau
serviciilor promovate;
• achiziționarea de instalații/ echipamente
specifice in scopul obținerii unei economii de
energie etc.

Valoarea
grantului

Maxim
250.000 lei

Contribuția
beneficiarul
ui
Minimum
10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/02/26/anun
t-republicareproiectproceduraprogramul-dedezvoltare-aactivitatilordecomercializare
-a-produselorsi-serviciilorde-piata-2020/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Programul național
multianual pentru
dezvoltarea
antreprenoriatului
în rândul femeilor
din sectorul
întreprinderilor mici
și mijlocii

Stimularea și
sprijinirea
demarării și
dezvoltării
structurilor
economice private
înființate de către
femei,
promovarea unui
sistem de
informare și
instruire, care să
faciliteze
mobilitatea
femeilor pe piața
forței de muncă și
dezvoltarea
aptitudinilor
antreprenoriale
ale acestora in
scopul implicării
lor în structuri
economice private

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Femeile

Programul se va derula în 3 etape, astfel:

IMM-urile (societăți
comerciale, societăți
cooperative, persoane fizice
autorizate (PFA), întreprinderi
individuale), care îndeplinesc
cumulativ, la momentul
înscrierii online, criteriile de
eligibilitate:

•

sunt înregistrate la Registrul
Comerțului la data deschiderii
aplicației de înscriere on-line
în Program;
cel puțin unul dintre asociați
este femeie și deține cel puțin
50% din pârțile sociale ale
societății în cazul
microîntreprinderilor aplicate,
sau reprezentantul persoanei
fizice autorizate (PFA)/
întreprinderii individuale (II)
care desfășoară activități
economice, este femeie;

Etapa I - Organizarea unei Conferințe
naționale dedicate femeilor antreprenor din
România pentru maxim 400 de participante
femei, care au deja o afacere și femei care
doresc să-și deschidă o afacere, având ca
tematică asistența oferită IMM-urilor de
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, competitivitatea acestora și cultura
antreprenorială;

•

Etapa a II-a - Organizarea a 4 workshop-uri
pentru maxim 160 de participante femei care
dețin afaceri, având ca tematică adaptarea
stilului de leadership în funcție de persoană,
abilitatea de comunicare, relaționarea în
afaceri, modalități de a motiva echipa,
delegarea eficientă a sarcinilor.

•

Etapa a III-a - organizarea a 4 evenimente
internaționale de tip business to business
pentru maxim 80 de participante femei având
ca obiectiv creșterea abilităților IMM conduse
de femei în formarea de parteneriate externe

Valoarea
grantului

Se asigură
participarea
gratuită la
conferința
națională.
Pentru
participarea la
workshop-uri
şi la
conferințele
internaționale
se asigură
participarea
gratuită și vor
fi suportate
cheltuielile de
transport și
cazare.

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Apel
nelansat

Data de la
care este
activă
înregistrarea
on-line se
comunică pe
site-ul
instituției cu
minim 5 zile
înainte de
data
începerii
procesului
de
înregistrare

Informații
suplimentare

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/02/26/anun
t-republicareproiectproceduraprogramulnationalmultianualpentrudezvoltareaantreprenoriat
ului-in-randulfemeilor-dinsectorulintreprinderilor
-mici-simijlocii-2020/

codul CAEN pe care
accesează programul este
eligibil.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Programul național
multianual pentru
susținerea
meșteșugurilor și
artizanatului

Susținerea micilor
meșteșugari in
promovarea
produselor proprii
şi conservarea şi
stimularea
promovării mai
largi a tradițiilor
autohtone

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

societăți cooperative,

Programul constă în organizarea Târgului
naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2020 pe
durata a 3 zile.

persoane fizice autorizate
care desfășoară activități
economice in mod
independent,

Perioada de desfășurare a Târgului, precum și
locația vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel
puțin 5 zile înainte de desfășurarea
evenimentului.

întreprinderi individuale,

În cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor
putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești
si/sau de artizanat) şi vor putea desfășura
activități economice în condițiile legislației în
vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenți la
târg vor putea organiza la standul propriu pentru
vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru.
In cadrul atelierelor de lucru artizanii şi
meșteșugarii vor explica şi demonstra practic
cum se pregătesc şi se obțin produsele lor.

Suma
maximă
acordată unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu
va depăși
2000 lei
pentru târg

Întreprinderi mici şi mijlocii,

întreprinderi familiale,
asociații profesionale sau
fundații ce au ca scop
promovarea meșteșugurilor si
a meseriilor care presupun un
număr mare de operații
executate manual, a
produselor si serviciilor cu
specific tradițional, inclusiv
din domeniul artei populare si
artizanatului
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Suma
maximă
aferentă
cazării pentru
beneficiari
este de
maxim 1600
lei/beneficiar
pentru patru
nopți de
cazare

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Apel
nelansat

Data de la
care este
activă
înregistrarea
on-line se
comunică pe
site-ul
instituției cu
minim 5 zile
înainte de
data
începerii
procesului
de
înregistrare

Informații
suplimentare

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/02/26/anun
t-republicareproiectproceduraprogramulnationalmultianualpentrusustinereamestesugurilo
r-siartizanatului2020/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul național
multianual de
microindustrializar
e

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Susținerea
investițiilor în
sectoarele
economice
prioritare,
creșterea
volumului de
activitate și a
competitivității
IMM din aceste
sectoare

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Microîntreprinderi,
întreprinderi mici si mijlocii ce
au cel puţin 2 ani
calendaristici de la înfiinţare
la data deschiderii aplicaţiei
electronice de înscriere a
planului de afaceri și codul
CAEN pentru care solicită
finanțare este eligibil în
cadrul Programului și
autorizat a fi desfășurat la
momentul înscrierii online

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una
sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
Echipamente tehnologice;
Aparate şi instalații de măsură, control, reglare,
cititoare pentru cod de bare, cântare electronice
cu/fără printer pentru etichetare, aparate de
marcat electronice fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu
excepția vehiculelor de teren simbol G, conform
Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările si
completările ulterioare;
Investițiile în active necorporale referitoare la
brevete de invenție, mărci de produse și servicii
(francize, etichetare ecologică, licențe), softwareuri;
Achiziționarea de spații de lucru, spații de
producție;
Achiziționarea de bunuri;
Realizarea unei pagini web;
Achiziționarea de instalații/echipamente specifice
în scopul obținerii unei economii de energie,
precum și sisteme care utilizează surse
regenerabile de energie pentru eficientizarea
activităților pentru care a solicitat finanțare;
Achiziționarea de instalații de încălzire sau
climatizare aferente spațiului de lucru sau
producție;
Cursuri de dezvoltare a abilităților
antreprenoriale;
Comisionul de garantare aferent anului acordării
garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit
garanții pentru credite, în cazul garanţiilor
acordate pentru creditele contractate de
beneficiari în vederea realizării planurilor de
afaceri acceptate în cadrul Programului;
Consultanța.

Valoarea
grantului

Maxim
450.000 lei

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Data de la
care este
activă
înregistrarea
on-line se
comunică pe
site-ul
instituției cu
minim 5 zile
înainte de
data
începerii
procesului
de
înregistrare

Informații
suplimentare

http://www.im
m.gov.ro/ro/20
20/02/26/anun
t-republicareproiectproceduraprogramulnationalmultianual-demicroindustrial
izare-2020/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Schema de ajutor
de minimis privind
programul
guvernamental
„gROwth - Investim
în copii, investim în
viitor”

Încurajarea
înființării de
grădinițe cu profil
sportiv în scopul
stimulării
dezvoltării
armonioase a
copiilor având în
vedere lipsa unor
asemenea
grădinițe în
România și
asigurării
accesului la
aceste grădinițe
prin stabilirea unor
tarife suportabile.

Persoanele juridice de drept
privat, inclusiv organizații
neguvernamentale, asociații,
fundații și/sau grupuri fiscale,
Comitetul Olimpic și Sportiv
Român, federațiile sau
cluburile sportive,
care iau inițiativa construirii de
grădinițe cu profil sportiv

În cadrul prezentei
scheme de ajutor
de minimis se vor
acorda ajutoare
unui număr de
1.000 de
beneficiari.

Activități eligibile

Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția
și/ sau înființarea, amenajarea și dotarea
grădinițelor cu profil sportiv.
Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2
săli de grupă standard, instituite conform
prevederilor legale în vigoare, și are toate
facilitățile necesare conform prevederilor
prezentei scheme;
b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu
profil sportiv pot fi construcții noi sau existente
care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea
funcțiunii, cu condiția ca în clădirea respectivă să
nu fi funcționat o creșă și/ sau grădiniță în ultimii
5 ani;
c) obiectivele de investiții trebuie să
îndeplinească standarde minime de construcție,
de dotare generală și sportivă, de personal de
specialitate și de echipamente sportive, conform
prevederilor prezentei scheme;
d) existența unui număr de minimum 10 angajați
aferenți proiectului pe perioada de funcționare a
grădiniței, atât personal de specialitate, cât și
personal de deservire.

Valoarea
grantului

Maxim
500.000 de
euro

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Contribuția
proprie a
beneficiarulu
i trebuie să
acopere
diferența
necesară
finalizării și
funcționării
corespunzăt
oare a
proiectului
de investiții.

31
decembrie
2020

http://gov.ro/ro
/stiri/primareuniune-acomisieipentruprogramulgrowthinvestim-incopii-investimin-viitor

Activitatea în grădinițele cu profil sportiv realizate
în cadrul Programului va fi menținută cel puțin 10
ani de la data obținerii autorizației de funcționare;
în caz contrar, beneficiarul va rambursa suma
obținută ca ajutor de minimis conform
prevederilor prezentei scheme.
Proiectele de investiții beneficiare ale
Programului trebuie să fie realizate în cel mult 24
de luni de la emiterea Acordului de finanțare.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Premierea
participării la
Orizont 2020
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Obiectivul
programului

Creșterea
vizibilității
României la nivel
internațional în
domeniul
cercetării si
inovării;
Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
Europeană de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți romani
la Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de către
aceștia in
viitoarele proiecte
Orizont 2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor
romanești in
proiecte cu
finanțare
internaționala;
Creșterea ponderii
finanțării externe
in totalul
cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.

Solicitanți eligibili

Organizații de cercetare de
drept public sau privat din
Romania care
implementează proiectele
câștigate la competițiile
Orizont 2020

Activități eligibile

Finanțarea națională se alocă pentru activități
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participări la conferințe
etc.). Aceasta finanțare va fi alocată
departamentului din universitate sau institutului,
care derulează proiectul finanțat de Comisia
Europeană.
Activitățile propuse trebuie să conducă la
consolidarea capacității instituționale de a
participa în mod susținut la noi competiții
organizate în cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Valoarea
grantului

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de
CE de tip
ERA Chair;
Pentru restul
instrumentelor
de finanțare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
al proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Contribuția
beneficiarul
ui
-

Termen
limita

Depunere
continuă

Informații
suplimentare

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participariilaOrizont2020.h
tml
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul Naţional
de Sprijin al
României în
sectorul vitivinicol
2019-2023

Obiectivul
programului

Creșterea
competitivității
producătorilor de
vinuri, a
performanței
economice a
întreprinderilor,
precum și pentru
perfecționarea
tehnologiilor de
vinificație prin
care se obțin
vinuri calitativ
superioare

Solicitanți eligibili

Persoane juridice cu
domiciliul fiscal în România

Activități eligibile

•

Instituţii şi unităţi de
cercetare-dezvoltare
vitivinicolă, definite conform
legislaţiei naţionale în
vigoare
Persoane fizice autorizate,
întreprinderi familiale,
întreprinderi individuale
Asociaţii de doi sau mai mulţi
producători şi/sau organizaţii
interprofesionale

•
•
•
•

promovarea vinurilor, prin submăsura de
promovare a vinurilor produse în UE care
constă în acţiuni de informare în statele
membre, în scopul informării
consumatorilor cu privire la consumul
moderat de vin şi la schema de denumiri
de origine controlată şi indicaţii geografice,
precum şi submăsura de promovare în ţări
terţe, în vederea îmbunătăţirii
competitivităţii vinurilor cu denumire de
origine controlată, indicaţie geografică sau
a vinurilor pentru care se indică soiul viţeide-vie;
restructurarea şi reconversia podgoriilor;
asigurarea recoltei;
investiţii;
distilarea subproduselor.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarul
ui
Minim 50%

Termen
limita

Depunere
continuă

Informații
suplimentare

http://www.api
a.org.ro/ro/dir
ectia-masuride-piata/vitivinicole/progr
amul-nationalde-sprijin-insectorulvitivinicol2019-2023

Operațiunile principale din cadrul programului de
investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației
(crame), a laboratoarelor pentru controlul calității,
a imobilelor cu destinația de prezentare și
vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției,
producției, ambalării, depozitării, pentru
laboratoarele pentru controlul calității, pentru
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare,
precum și pentru sălile de degustare.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Rețeaua DI
GI-B-CUBE
(Digital
Innovations
Disrupting
Medical
Diagnostics
Value
Chain)

Schema de
vouchere pentru
IMM-urile inovative
în domeniul
medical

Finanțarea va
susține inițierea și
propagarea
colaborării
intersectoriale
care va avea
efecte de lungă
durată asupra
transferului de
tehnologie și va
duce la noi
inovații, soluții,
dezvoltarea de
produse sau
servicii.

Întreprinderile mici și mijlocii
(inclusiv startup-uri) active în
sănătate, biotehnologii,
biofarma, IT sau sectoare
conexe (robotică,
automatizări, electronică,
nanotehnologii etc.)

Activități eligibile

•

•

Sprijin pentru dezvoltare prototip sau pentru
conceptualizarea unei soluții (proof of
concept, studii de fezabilitate) și care să
vizeze digitalizarea în domeniul
diagnosticului medical și al lanțurilor valorice
conexe;
Sprijin pentru dezvoltarea în comun a unui
produs sau serviciu nou pe baza unui
concept demonstrat existent și prin care este
vizată digitalizarea în diagnosticul medical și
al lanțurilor valorice conexe.

Valoarea
grantului

Vouchere
pentru
dezvoltare
prototip:
până la
20.000
euro/IMM
până la
60.000
euro/proiect

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

3 februarie
2021

https://digibcu
be.eu/opencalls/?fbclid=I
wAR0YKIhLZ
DPLhXXLI5HpghliSw4QDc
9Pb_Oqb3cxPbJnFG
Eh3OAPLX5D
M

Vouchere de
inovare
pentru soluții
personalizate:
până la
50.000
euro/IMM
până la
150.000
euro/proiect
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Fondul pentru
inovare

Obiectivul
programului

Sprijinirea
proiectelor care
demonstrează
tehnologii,
procese sau
produse extrem
de inovatoare
care sunt suficient
de mature și au
un potențial
semnificativ de
reducere a
emisiilor de gaze
de seră

Solicitanți eligibili

Entități private, entități
publice sau organizații
internaționale din toate
statele membre ale UE,
Islanda și Norvegia
Cererile pot fi depuse și de
un consorțiu de persoane
juridice care acționează
împreună

Activități eligibile

•

•

•

activități care susțin inovarea în tehnologii și
procese cu emisii reduse de carbon în
sectoarele enumerate în anexa I la Directiva
ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de
carbon care contribuie în mod substanțial la
atenuarea schimbărilor climatice, precum și
produse care înlocuiesc cele cu consum
intens de carbon produse în sectoarele
enumerate în anexa I la Directiva EU ETS
activități care ajută la stimularea construcției
și funcționării proiectelor care vizează
captarea și stocarea geologică de CO2 în
condiții de siguranță pentru mediu (CCS)
activități care ajută la stimularea dezvoltării
tehnologiilor inovatoare de energie
regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea
grantului

Valoarea
proiectului:

Contribuția
beneficiarul
ui

Termen
limita

Informații
suplimentare

Minim 40%

29 octombrie
2020

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/docs/2
0212027/innovfun
d/wp-call/callfiche_innovfun
d-lsc-2020twostage_en.pdf

-

31 octombrie
2020 –

https://www.ei
f.org/what_we
_do/guarantee
s/skills-andeducationguaranteepilot/index.htm

minim
7.500.000
euro

În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt
încă gata pentru comercializare, se rezervă un
buget separat de 8 milioane euro pentru asistența
destinată dezvoltării proiectelor.
Uniunea
Europeană

Facilitate pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației –
Apel pentru
exprimarea
interesului
(FONDUL
EUROPEAN
PENTRU INVESTIȚII
STRATEGICE)
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Selectarea
instituțiilor care
vor deveni
intermediari
financiari în cadrul
Facilității pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației

Instituțiile financiare
Universitățile
Furnizorii de educație și de
formare

Fondul European de Investiții va furniza gratuit o
garanție limitată de primă pierdere (sau
contragaranție) intermediarilor financiari selectați
care creează noi portofolii de finanțare a datoriilor
pentru studenți și pentru întreprinderi.
Studenții și întreprinderile eligibile vor putea avea
acces la diferite tipuri de finanțare (de exemplu,
împrumuturi, plăți reportate, împrumuturi legate
de venituri etc.) prin intermediari financiari
dedicați, cum ar fi instituții financiare, universități
și centre de formare profesională, garantate de
UE.

-

termenul
limită de
transmitere a
cererii de
exprimare a
interesului

În ultimă instanță, datorită garanției, beneficiarii
finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în
condiții mai bune.

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană

Corpul european de
solidaritate –
Cerere de
propuneri 2020
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Obiectivul
programului

Corpul european
de solidaritate
urmărește să
ofere tinerilor, cu
sprijinul
organizațiilor
participante,
oportunități ușor
accesibile pentru
implicarea în
activități de
solidaritate care
să aducă
schimbări
societale pozitive
în societate,
îmbunătățind în
același timp
capacitatea de
inserție
profesională și
tranziția către
piața muncii,
inclusiv prin
sprijinirea
mobilității
voluntarilor,
stagiarilor și
lucrătorilor tineri.

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat poate solicita finanțare

Activități eligibile

•

Proiecte de voluntariat

•

Parteneriate de voluntariat (acorduri
specifice pentru 2020 în cadrul ACP 20182020)

•

Echipe de voluntari în domenii cu prioritate
ridicată

•

Stagii și locuri de muncă

•

Proiecte de solidaritate

•

Eticheta de calitate

Valoarea
grantului

Nivelul
granturilor
atribuite
variază în
funcție de
anumiți
factori, cum ar
fi tipul
proiectului și
numărul
partenerilor
implicați

Contribuția
beneficiarul
ui
0%

Termen
limita

1 octombrie
2020

Informații
suplimentare

https://www.e
urodesk.ro/stir
e/vrs/IDstire/6
78?fbclid=IwA
R0PxTHhEPw
82gA4U4JUQ
LVhMZY4Cvy
MA7uHU7hI_ZJJYRtpciuSk
ixe4g
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

PROGRAMUL
ERASMUS+
- CERERE DE
PROPUNERI 2020

Obiectivul
programului

Îmbunătățirea
șansele de
angajare ale
tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori,
precum si
îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Orice organism public sau
privat activ în domeniul
educației, formării, tineretului
și sportului

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea
persoanelor în scopul învățării
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
tineretului – termen limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
învățământului superior – termen:05.02.2020
• Mobilitatea persoanelor în domeniul educației
și formării profesionale, al învățământului
școlar și al educației pentru adulți – termen
limită: 05.02.2020
• Programele comune de masterat Erasmus
Mundus - termen limită: 13.02.2020
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru
inovare și schimb de bune practici
• Parteneriate strategice în domeniul tineretului
-termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,
01.10.2020
• Parteneriate strategice în domeniul educației
și formării – termen limită: 24.03.2020
• Universitățile europene – termen: 26.02.2020
• Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020
• Alianțele competențelor sectoriale -termen
limită: 26.02.2020
• Consolidarea capacităților în domeniul
învățământului superior – termen:05.02.2020
• Consolidarea capacităților în domeniul
tineretului – termen limită: 05.02.2020
Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru
reformarea politicilor
• Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,
01.10.2020

Grupurile de tineri active în
domeniul tineretului, nu
neapărat în contextul unei
organizații de tineret, pot
solicita finanțare pentru
mobilitatea în scopul învățării
pentru tineri și lucrători de
tineret, precum și pentru
parteneriate strategice în
domeniul tineretului.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarul
ui
Variabilă

Termen
limita

Variabil

Informații
suplimentare

https://eurlex.europa.eu/
legalcontent/RO/T
XT/PDF/?uri=
CELEX:C201
9/373/06&fro
m=EN

Activitățile Jean Monnet - termen:20.02.2020
Sport – termen limită: 21.04.2020
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
pregătirea
proiectelor de
infrastructură
în domeniul
specializării
inteligente

Obiectivul
programului
Întărirea capacității
beneficiarilor de
proiecte finanțate
din FESI de a
pregăti şi de a
implementa proiecte
mature

Agențiile pentru dezvoltare
regională
Grupul țintă este format din
entitățile care pot fi beneficiari
de sprijin prin intermediul
schemei de ajutor de
stat/minimis administrată de
fiecare ADR, și anume:
•

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ
TEHNICĂ 20142020, AP 1, OS
1.1, Acțiunea
1.1.1)

•
NOU!

•
•
•
•
•
•
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

unitățile administrativ
teritoriale locale/județene
în parteneriat cu
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/întrepri
nderi mici, mijlocii și
mari;
parteneriate între
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderile
și/sau întreprinderile
mici, mijlocii și mari;
universități;
institute de cercetare;
organizații
neguvernamentale
(ONG-uri);
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare;
microîntreprinderi;
întreprinderi mici, mijlocii
și mari.

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice
aferente proiectelor de specializare inteligentă
care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii
generale:
•

să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de
specializare inteligentă cuprinse în
Strategiile de Specializare Inteligentă
elaborate la nivelul unei regiuni;

•

să fie rezultatul unui proces de preselecție
sau al procesului de descoperire
antreprenorială desfășurat la nivel regional;

•

să aibă valoarea estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului
cuprinsă între 5.000.000 euro și
25.000.000 euro pentru proiectele depuse
de parteneriate între universități, institute
de cercetare, ONG, alte entități publice sau
private de cercetare-dezvoltare-inovare,
microîntreprinderile și/sau întreprinderile
mici, mijlocii și mari sau individual de
oricare dintre entitățile de mai sus.
Beneficiarii pot constitui parteneriate în
vederea pregătirii proiectelor menționate
anterior;

•

Valoarea
grantului
Bugetul
maxim pentru
elaborarea
documentației
tehnicoeconomice
aferente unui
proiect de
infrastructură
este de
maximum 5%
din valoarea
investiției.
Maximum
200.000 euro
pentru ajutorul
de minimis

Contribuția
beneficiarului
Ajutor de
minimis:
0% - pentru
autoritățile
publice locale,
universități,
institute de
cercetare,
IMM,
întreprinderi
mari și ONG

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
octombrie
2020, ora
23.59

http://mfe.gov
.ro/poatghidul-pentrupregatireaportofoliuluide-proiectein-domeniulspecializariiinteligente/

Ajutor de stat:
50% - pentru
IMM

Maximum
2.000.000
euro/proiect
pentru ajutorul
de stat

să aibă valoarea estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului
cuprinsă între 10.000.000 euro și
45.000.000 euro pentru proiectele depuse
de unitățile administrației publice
locale/județene, în parteneriat cu
universități, institute de cercetare, ONG,
alte entități publice sau private de
cercetare-dezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii
și mari. Beneficiarii pot constitui
parteneriate în vederea pregătirii
proiectelor menționate anterior.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Profesionalizar
ea carierei
didactice

Implementarea la
nivel național a
măsurilor destinate
realizării unui cadru
normativ coerent și
a unui cadru
instituțional fiabil de
profesionalizare a
carierei didactice

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN 2014 2020, AP 6, OS
6.5 & 6.6)

APEL
NELANSAT

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Ministerul Educației și
Cercetării (MEC)

•

Partenerii eligibili pot fi:

•

Instituții de învățământ
(ISCED 1-3) acreditate,
publice și private, din rețeaua
școlară națională;
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
școlară și servicii alternative,
publici şi privați;
Furnizori de formare
profesională, publici sau
privați;
Parteneri sociali din
învățământul preuniversitar
(ex. organizații sindicale);
Instituții de cult şi asociații
religioase;
ANP şi instituții subordonate;
Instituții/agenții
guvernamentale cu atribuții în
domeniul incluziunii sociale;
APL cu atribuții în domeniul
educației de nivel
preuniversitar;
ONG.

•

•

•

•

•
•

PAGINA 2 DIN 33

Reformarea/validarea/pilotarea
curriculumului național școlar obligatoriu
(inclusiv pentru învățământul special și
învățământul de tip a doua șansă);
Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la
decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția
competențelor cheie ale elevilor din
învățământul obligatoriu;
Elaborarea de materiale didactice care
sprijină implementarea curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse educaționale
pentru elevi și cadre didactice), în special
cele de tipul resurselor educaționale
deschise;
Realizarea de studii tematice privind
aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile
competențelor cheie cu focalizare pe copiii
și tinerii din minoritatea roma, copii din
medii dezavantajate socio-economic, din
mediul rural și copii/tineri cu dizabilități;
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din învățământul
preuniversitar în vederea extinderii unor
practici manageriale noi, a utilizării TIC în
procesul de predare, a promovării unor
servicii educaționale de calitate orientate pe
nevoile elevilor, a furnizării unor programe
de calitate pentru educația timpurie;
Evaluarea și validarea competențelor
obținute de cadrele didactice/personalul de
sprijin/ auxiliar din școli prin rute alternative
de formare;
Promovarea unor măsuri integrate de
mobilitate pentru personalul didactic;
Alte măsuri în sprijinul îndeplinirii
obiectivelor specifice stabilite în cadrul
acestei PI.

Valoarea
grantului
Valoarea
eligibilă
maximă a
proiectului:
28.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov
.ro/consultare
-publicapocu-ghidulprofesionaliza
rea-cariereididactice/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Apel de
proiecte pentru
dezvoltarea
infrastructurii
de
management
integrat al
deșeurilor proiecte noi de
investiții
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE
2014 - 2020, AP
3, OS 3.1)

NOU!
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Obiectivul
programului
Reducerea
numărului
depozitelor
neconforme şi
creşterea gradului
de pregătire pentru
reciclare a
deşeurilor în
România

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Asociaţiile de Dezvoltare
Intercomunitară prin Consiliile
Județene;

A.

B.
Ministerul Mediului;
Instituții publice cu
responsabilități în domeniul
managementului deșeurilor, în
parteneriat cu Ministerul
Mediului;

C.

Primăria Municipiului
Bucureşti, primăriile de sector;

D.

Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor/ Administrația
Fondului pentru Mediu;

E.

Administrația Fondului pentru
Mediu.

F.

Proiecte noi integrate/ individuale pentru
consolidarea şi extinderea sistemelor de
management integrat al deşeurilor;
Consolidarea capacităţii instituţionale a
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
pentru guvernanța în domeniul
managementului al deșeurilor (pentru
sprijinirea implementării PNGD) precum și
a instituțiilor publice cu responsabilități în
domeniul managementului deșeurilor;
Implementarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor la nivelul
municipiului Bucureşti;
Proiecte de închidere a depozitelor
neconforme de deșeuri industriale
periculoase și nepericuloase;
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de
proiecte aferent perioadei 2014-2020 și
post 2020 (după caz);
Proiecte de închidere a depozitelor
neconforme de deșeuri municipale
(neincluse în proiectele de management
integrat ale deșeurilor la nivel județean).

Valoarea
grantului
Nu există
plafoane
valorice
privind
dimensiunea
proiectelor

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Pentru
beneficiari
autorități
publice locale:

1 iulie 2022

http://mfe.gov
.ro/poimghidulsolicitantuluidezvoltareainfrastructuriidemanagementintegrat-aldeseurilorproiecte-noi/

Minim 2%

Pentru
beneficiari
instituții
centrale,
finanțate de la
bugetul de
stat:
Minim 15%
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Dezvoltarea
rețelelor
inteligente de
distribuție a
gazelor
naturale în
vederea
creșterii
nivelului de
flexibilitate,
siguranță,
eficiență în
operare,
precum și de
integrare a
activităților de
transport,
distribuție și
consum final

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE
2014 - 2020, AP
8, OS 8.2)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea nivelului
de flexibilitate,
siguranță, eficiență
în operare, precum
și de integrare a
activităților de
transport, distribuție
și consum final

Asociații de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI) care au
ca obiect de activitate serviciul
de utilitate publică de
alimentare cu gaze naturale a
populației;
Autorități publice locale (APL)
din regiunile mai puțin
dezvoltate ale României,
individual, sau în parteneriat
cu alte APL.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

•

Construirea rețelelor inteligente de
distribuție gaze naturale, inclusiv instalațiile,
echipamentele și dotările aferente
funcționalităților inteligente;

Valoarea
maximă
eligibilă/
proiect:

•

Construirea stațiilor de reglare, măsurare –
predare a gazelor naturale și a racordului la
Sistemul de Transport existent exclusiv în
scopul alimentării unei rețele inteligente de
distribuție propusă printr-un proiect;

25 milioane
euro

•

Construirea rețelelor interioare de distribuție
a gazelor naturale pentru clădirile
administrative publice branșate la rețeaua
inteligentă distribuție a gazelor naturale
propusă prin proiect (clădirea primăriei,
centre sociale, școli, etc), în cadrul cărora
se desfășoară activități non – economice;

•

Construirea branșamentelor pentru
consumatorii casnici până la limita
proprietății publice.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

17
noiembrie
2020, ora
17:00

http://mfe.gov
.ro/poimghiduldezvoltarearetelelorinteligentede-distributiea-gazelornaturale-invedereacresteriinivelului-deflexibilitatesigurantaeficienta-inoperareprecum-si-deintegrare-aact/

NOU!

PAGINA 4 DIN 33

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

ORDONANŢA
DE URGENŢĂ
nr. 155 din 3
septembrie
2020 privind
unele măsuri
pentru
elaborarea
Planului
naţional de
relansare şi
rezilienţă
necesar
României
pentru
accesarea de
fonduri externe
rambursabile şi
nerambursabile
în cadrul
Mecanismului
de redresare şi
rezilienţă

Asigurarea
ameliorării stării
economiei naţionale
după criza generată
de COVID-19,
creşterea
economică şi
crearea de locuri de
muncă necesare
pentru incluziunea
forţei de muncă,
sprijinirea tranziţiei
verzi şi a celei
digitale pentru
promovarea creşterii
durabile

Solicitanți eligibili

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)
NOU!
h)

i)
j)
k)
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ministerele de resort,
singure sau în
parteneriate
interinstituţionale sau
împreună cu autorităţi
publice centrale/ locale
sau asociaţii de
dezvoltare comunitare;
instituţii de învăţământ
superior de stat şi
autorităţi publice locale
din municipii reşedinţă de
judeţ, municipii şi oraşe,
autorităţile publice central;
unităţile sanitare;
instituţiile de învăţământ
superior de stat şi institute
de cercetare-dezvoltare
din România;
operatorii de apă şi
canalizare;
autorităţile publice locale
ale localităţilor rurale
limitrofe localităţilor
urbane;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi unităţile subordinate;
instanţele de judecată,
parchete, etc;
instituţiile şi autorităţile
publice centrale;
Autoritatea pentru
Digitalizarea României,
autorităţile publice
centrale şi locale.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat, prin
ordonator principal de credite Ministerul
Fondurilor Europene, pentru pregătirea
proiectelor de infrastructură în următoarele
domenii:

În funcţie de
valoarea
estimată a
proiectului de
investiţii
publice, dar
nu mai mult
de 3% din
valoarea
estimată a
acestuia

a) adaptarea la schimbări climatice;
b) mobilitate urbană, regenerare urbană, turism
şi cultură, ecologizare platforme
industriale, investiţii în infrastructura
educaţională;
c) domeniul sănătăţii;
d) cercetare în domeniul transferului tehnologic
pentru extindere/reabilitare
/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare
cu echipamente/utilaje/dotări independente;
e) apă-canalizare;
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate
localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane;
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de
urgenţă prin extinderea reţelei
de subunităţi de intervenţie din structura
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă;
h) constituirea unor depozite regionale şi
crearea stocurilor de materiale şi
tehnică - inclusiv medicală, pentru gestionarea
unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate
scăzută generate de manifestarea riscurilor;
i) proiecte de infrastructură din sistemul judiciar
şi sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, inclusiv digitalizare;
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei şi securităţii cibernetice;
k) proiecte de transformare/tranziţie digitală,
inclusiv prin robot process automation, a
serviciilor administraţiei publice centrale şi
locale.

Contribuția
beneficiarului
Neprecizată

Termen
limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://legislati
e.just.ro/Publi
c/DetaliiDocu
ment/229799
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Fondul de
acțiune în
domeniul
managementul
ui energiei
durabile

Contribuția la
susținerea
managementului
energiei durabile la
nivelul localităților
sărace/subdezvoltat
e din România, prin
îmbunătățirea
infrastructurii
municipale, sporirea
capacității și
gradului de
conștientizare cu
privire la eficiența
energetică și
energia
regenerabilă

Unitățile administrativteritoriale din regiuni sărace/
subdezvoltate ale României

Modernizarea
clădirilor publice cu
destinație de unități
de învățământ,
prin finanțarea de
activități/acțiuni
specifice realizării
de investiții pentru
creșterea
performanței
energetice
a acestora

Unitățile administrativteritoriale organizate la nivel
de comună, oraș sau
municipiu

Instituit prin
ORDONANŢA
DE URGENŢĂ
nr. 158/ 2020

NOU!

Administraţia
Fondului
pentru Mediu

Programul
privind
creșterea
eficienței
energetice și
gestionarea
inteligentă a
energiei în
clădirile
publice cu
destinație de
unități de
învățământ

APEL
NELANSAT

PAGINA 6 DIN 33

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în
cadrul Programului trebuie să se încadreze în
cel puțin unul din următoarele domenii specifice:
•
•
•
•
•
•
•

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Variabilă

15%

31
decembrie
2025

http://legislati
e.just.ro/Publi
c/DetaliiDocu
ment/229831

UAT cu o
populație de
până la 5.000
locuitori
– o singură
cerere de
finanțare,
până la 1,5
milioane lei
finanțare;

Minim 10%

Apel
nelansat

http://econsultare.go
v.ro/w/proiect
ul-de-ordinpentruaprobareaghidului-definantare-aprogramuluiprivindcrestereaeficienteienergetice-sigestionareainteligenta-aenergiei-incladirilepublice-cudestinatie-deunitati-de/

reabilitarea termică a clădirilor publice,
termoficare,
furnizarea de energie,
inclusiv regenerabilă,
iluminat public,
transport public,
planificare urbană.

•

Măsurile de creștere a eficienței energetice
(cu asigurarea condițiilor de confort interior)
includ lucrări de intervenție/activități
aferente investiției de bază

•

Măsurile conexe care contribuie la
implementarea proiectului pentru care se
solicită finanțare (care nu conduc la
creșterea eficienței energetice)

UAT cu o
populație de
peste 5.001
locuitori –
maximum
două cereri de
finanțare,
astfel că pot
obține până la
3 milioane de
lei finanțare.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional

Program de
finanțare
Apel de
proiecte
culturale –
sesiunea I /
2021

NOU!
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Obiectivul
programului
Acordarea de
finanţări
nerambursabile
pentru proiecte
culturale derulate în
perioada cuprinsă
între data semnării
contractului de
finanţare şi
15.11.2021

Solicitanți eligibili

Asociaţii, fundaţii, instituţii
publice de cultură, persoane
fizice autorizate, societăţi
comerciale care derulează
activităţi culturale

Activități eligibile

Domeniile pentru care se acordă finanțare:
arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și
noile medii, educație prin cultură, intervenție
culturală, patrimoniu cultural material,
patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii
scrise, proiecte cu caracter repetitiv, rezidențe
de creație.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limită

Informații
suplimentare

30
septembrie
2020, ora
17:00

https://www.a
fcn.ro/media/
Anunt%20lan
sare%20conc
urs%20PROI
ECTE%20CU
LTURALE%2
0%20SESIUN
EA%201%20
2021_1.pdf
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijinirea
entităților de
inovare și
transfer
tehnologic (ITT)

Creşterea inovării în
firme prin susţinerea
entităților de inovare
şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

Entitățile de inovare și transfer
tehnologic cu personalitate
juridică

A. Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale
şi achizitionarea de echipamente) și necorporale
legate de:

Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional:

Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional

13
septembrie
2020, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/1
consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
1, PI 1.1,
Operațiunea A)

Entitățile de inovare și transfer
tehnologic prin entitatea
juridică în cadrul căreia este
constituită fără personalitate
jurifică
Parteneriatele între entitățile
de inovare și transfer
tehnologic
Important!
La depunerea cererii de
finanțare se poate face doar
dovada inițierii demersurilor
necesară pentru obținerea
acreditării/ autorizării
entității de inovare și transfer
tehnologic. Autorizarea
provizorie/ acreditarea trebuie
să fie obținută cel mai târziu în
termen de maxim 6 luni de la
efectuare plății finale în cadrul
proiectului.
Iniţiativa constituirii unei
entităţi din infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic
poate aparţine autorităţilor
administraţiei publice centrale
sau locale, unităţilor de
cercetare, universităţilor,
camerelor de comerţ şi
industrie, asociaţiilor patronale
şi profesionale, precum şi
agenţilor economici cu sediul
în România.
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•

•

•

Crearea unei noi unități de prestare servicii
de transfer tehnologic cu relevanță pentru
domeniile de specializare inteligentă
identificate.
Extinderea capacității unei unități existente
prin creșterea volumului a cel puțin unui
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță
pentru domeniile de specializare
inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate
implica doar o diversificare/extindere a
serviciilor/producției unei unități existente de
inovare și transfer tehnologic.
B. Componenta/ măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor
de inovare și transfer tehnologic)
•
•
•

Minim
75.000 euro

Întreprindere
mare:
Minim 50%

Maxim
3 milioane
euro
Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim
75.000 euro

Maxim
200.000 euro

Întreprindere
mijlocie:
Minim 40%

Întreprindere
mică și micro:
Minim 30%
Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim 10%

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul implicat
in activitatea de transfer tehnologic
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice
(PST)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
1, PI 1.1,
Operațiunea B)

Obiectivul
programului
Dezvoltarea
parcurilor științifice
și tehnologice din
mediul urban și
rural, din zonelele
cu concentrare
economică din
regiunile mai puțin
dezvoltate din
România (Nord Est,
Sud Muntenia, Nord
Vest, Centru)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Solicitantul eligibil în sensul
prezentului ghid este
parteneriatul dintre membrii
asocierii în participațiune
constituite în vederea creării
parcului științific și tehnologic
și administratorul parcului.
Iniţiativa constituirii parcului
ştiinţific şi tehnologic aparţine
persoanelor juridice şi fizice:
•

•

instituţie de învăţământ
superior acreditată şi/sau
o unitate de cercetaredezvoltare, pe de o
parte, şi
regii autonome, companii
naţionale, societăţi
comerciale, administraţia
publică locală, asociaţii
patronale sau
profesionale, persoane
fizice, investitori români
sau străini, pe de altă
parte.

A. Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale
şi achizitionarea de echipamente) și
necorporale legate de:
•

•

•

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate
implica doar o diversificare/extindere a
serviciilor/producției unei unități existente de
inovare și transfer tehnologic.
B. Componenta/măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor
de inovare și transfer tehnologic)
•
•
•
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Crearea unei noi unități de prestare servicii
de transfer tehnologic cu relevanță pentru
domeniile de specializare inteligentă
identificate.
Extinderea capacității unei unități existente
prin creșterea volumului a cel puțin unui
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță
pentru domeniile de specializare
inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.

Valoarea
grantului
Minim
75.000 euro
Maximum
valoarea
alocării
regională
pentru
prezentul
apel/fiecare
regiune de
dezvoltare în
parte.

Pentru
componenta
de minimis din
cadrul
proiectului,
valoarea
finanțării
nerambursabil
e acordate
este de
minimum
75.000 euro și
și maximum
de 200.000
euro.

Contribuția
beneficiarului
Pentru
componenta/
măsura de
ajutor
regional:
Minim 50%

Termen
limită

Informații
suplimentare

13
septembrie
2020, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/1
consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Pentru
componenta
finanțabilă prin
ajutor de
minimis:
Minim 10%

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul implicat
in activitatea de transfer tehnologic
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Centre
comunitare
integrate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS
8.1,
Operațiunea B)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
comunităţilor cu tip
de marginalizare
peste medie și
severă, care
constituie
comunitățile supuse
intervențiilor de tip
soft privind serviciile
comunitare integrate

Unităţile administrativteritoriale care se regăsesc în
lista celor 139 comunităţi cu
tip de marginalizare peste
medie și severă (Anexa 14 la
Ghid), precum şi
parteneriatele între acestea şi:

Activități eligibile

•
•

Alte unităţi administrativteritoriale;
Orice alte autorități/ instituții
publice care pot contribui la
buna implementare a
proiectului.

•
•

PAGINA 10 DIN 33

construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea /dotarea centrelor comunitare
integrate;
pe lângă structurile („încăperile”)
menţionate în baremul minim pentru
organizarea centrului comunitar integrat şi
înfiinţarea/dotarea următoarelor structuri:
„a) un punct de lucru de medicină de
familie sau un cabinet individual de
medicină de familie;
b) un cabinet de medicină dentară, un
punct de recoltare pentru analizele
medicale, alte servicii medicale necesare
unităților/ subdiviziunilor administrativteritoriale;
c) un centru de permanență;
d) alte puncte de lucru destinate
activităților și serviciilor integrate de
sănătate, sociale și educaționale.”
accesibilizarea spațiului destinat centrelor
comunitare integrate și a căilor de acces;
asigurarea/ modernizare utilităţilor
generale şi specifice (inclusiv branşarea la
utilităţi pe amplasamentul obiectivului de
investiții).

Valoarea
grantului
Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 10.000
euro, iar cea
maximă
100.000 euro

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

30
septembrie
2020, ora
12:00

http://regioadrcentru.ro/8
-1-investitiileinfrastructuril
e-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltareala-nivelnationalregional-silocalreducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creșterea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale

Crearea
infrastructurii sociale
necesare ca urmare
a închiderii centrelor
de plasament în
vederea
dezinstituţionalizării
copiilor protejați în
aceste instituții

Grup
vulnerabil:
copii
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS
8.3, Apel 8.3C)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Furnizorii de servicii sociale,
publici și privați, care dețin
centre de plasament ce
urmează a fi închise. Aceștia
pot încheia parteneriate cu:
- unități administrativteritoriale, alte entități de drept
public aflate în subordinea
UAT și care desfășoară
activități în domeniul social.
- entități de drept privat,
acreditate ca furnizori de
servicii sociale pentru copii,
conform legislației aplicabile
în vigoare (asociații și fundații,
unități de cult)

Pentru închiderea unui centru de plasament se
pot depune unul sau mai multe proiecte. Un
centru de plasament poate fi închis prin
înființarea a cel puțin unei case de tip familial și
înființarea sau, după caz, reabilitarea unui
centru de zi.

Valoarea
eligibilă a unui
proiect:

Activităţile orientative eligibile în cadrul
proiectului, pot fi:

Maxim
1.000.000
euro

•
•
•
•

•

•
•

PAGINA 11 DIN 33

Valoarea
grantului

Minim
200.000

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

1 decembrie
2020

http://regioadrcentru.ro/g
hidurideschisedepunerii/

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea infrastructurii existente pentru
centrele de zi pentru copii;
construirea/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ dotarea caselor de tip familial/
apartamentelor pentru copii;
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea unor imobile şi transformarea lor în
centre de zi pentru copii;
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea unor imobile şi transformarea lor în
case de tip familial/ apartamente pentru
copii;
asigurarea/ modernizarea utilităţilor
generale şi specifice pentru centrele de zi
pentru copii (inclusiv branşarea la utilităţi)şi
pentru casele de tip familial /
apartamentele pentru copii;
crearea/modernizarea/ adaptarea
facilităţilor de acces fizic pentru persoane
cu dizabilităţi;
dotări pentru imobilele în care sunt
furnizate servicii de îngrijire de zi/ casele
de tip familial /apartamentele pentru copii.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Dezvoltare
locală plasată
sub
responsabilitat
ea comunităţii

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie şi
excluziune socială,
prin măsuri integrate

Unități Administrativ
Teritoriale
Oraș/Municipiu/sectoarele
municipiului București- ca
membre în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de
investiții, în funcție de nevoile specifice
identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de
Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile
de Acțiune Locală și se referă la:

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
9, PI 9.1)

Parteneriate între UAT
Oraș/Municipiu/ sectoarele
municipiului București membru în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și
lider de parteneriat - și
furnizori publici și privați de
servicii sociale
Furnizori publici și privati de
servicii sociale acreditați
conform legislației în vigoare,
cu o vechime de cel putin un
an, inainte de depunerea
proiectului, cu competențe în
furnizare de servicii sociale,
comunitare, desfasurare de
activitati recreativ-educative,
culturale, agrement și sport
Întreprinderi de economie
socială de inserție
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•

investiţiile în infrastructura de locuire construirea/reabilitare/modernizare
locuinţelor sociale

•

investiţii în infrastructura de sănătate,
servicii sociale – constructia/ reabilitarea/
modernizarea/ dotarea centrelor
comunitare integrate medico-socială;

•

investiţii în infrastructura de educaţie –
construire/ reabilitare/ modernizare/
dotarea de unităţi de învăţământ
preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli
primare, şcoli gimnaziale etc.);

•

investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate;

•

construirea/ dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie.

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Valoare
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile:

0% în cazul
întreprinderilor
de economie
socială de
inserție

31
decembrie
2021, ora
10:00 –

30.000 euro pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIUN
I si
POR/2019/9/9
.1/1/BI

Minim 2%
pentru
celelalte
categorii de
beneficiari

http://regioadrcentru.ro/9
-1-dezvoltarelocalaplasata-subresponsabilita
teacomunitatii/

Valoarea
grantului

pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9
/9.1/1/7REG
IUNI si
POR/2019/9
/9.1/1/BI

20.000 euro –
pentru apelul
de proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/Întreprind
eri
Valoarea
totală maximă
a pachetului
de proiecte de
infrastructură
la nivel de
strategie:
4.900.000
euro
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Sprijin pentru
pregătirea
proiectelor de
infrastructură
în domeniile
mobilitate
urbană,
regenerare
urbană,
infrastructură
rutieră de
interes
județean,
inclusiv
variantele
ocolitoare
și/sau drumuri
de legătură,
centre de
agrement/baze
turistice (tabere
școlare) și
infrastructură
și servicii
publice de
turism, inclusiv
obiective de
patrimoniu cu
potenţial
turistic

Întărirea capacității
beneficiarilor de
proiecte finanțate
din FESI de a
pregăti şi de a
implementa proiecte
mature

Parteneriatele constituite
dintre Agențiile pentru
Dezvoltare Regională din
regiunile mai puțin dezvoltate,
ca lider de parteneriat și:

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice
în următoarele domenii de interes strategic
regional/național/local:

unitățile administrativ
teritoriale pentru proiectele
destinate mobilității urbane și
regenerării urbane;

b) Regenerare urbană;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ
TEHNICĂ 20142020, AP 1, OS
1.1, Acțiunea
1.1.1)
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județele sau parteneriate între
acestea și/sau între acestea și
autorități publice locale pentru
proiectele destinate
infrastructurii rutiere de interes
județean, inclusiv variantele
ocolitoare și/sau drumuri de
legătură;

Activități eligibile

a) Mobilitate urbană;

c) Infrastructură rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de
legătură;
d) Centre de agrement/ baze turistice/ tabere
școlare;
e) Infrastructură și servicii publice de turism,
inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial
turistic.

Valoarea
grantului
Bugetul
maxim pentru
elaborarea
documentației
tehnicoeconomice
aferente unui
proiect de
infrastructură
este de
maximum 5%
din valoarea
investiției

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Cererile de
finanțare
vor fi
depuse
începând cu
data
aprobării
includerii
fișei de
proiect în
Planul de
proiecte
până la 31
octombrie
2020.

http://mfe.gov
.ro/poatghidulsolicitantuluiconditiispecifice-deaccesare-afondurilordestinatepregatiriiproiectelordeinfrastructurain-domeniilemobilitateurbanaregenerareurbanainfrastructurarutiera-de/

unitățile administrativ
teritoriale pentru proiectele de
infrastructură publică de
turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potențial turistic;
Ministerul Tineretului și
Sportului (MTS)/ unitățile
administrativ teritoriale care
au în proprietate
infrastructurile de tip centre de
agrement/ baze turistice
(taberele școlare).
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Economia
sănătății și
echitatea în
accesul la
servicii și
tehnologii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
OS 4.8)

APEL
NELANSAT

PAGINA 14 DIN 33

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
nivelului de
competențe al
profesioniștilor din
sectorul medical.

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Autorități publice singure sau
în parteneriat cu actori
relevanți:
alte autorități publice centrale
și locale,
universităţi,
ONG-uri,
Universități publice de
Medicină și Farmacie,
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali,
Ministerul Sanatatii,
autorităţile de sănătate
publică,
institutele şi instituţiile
medicale

Tipurile de activități/subactivități eligibile care
vor fi finanțate în contextul acestui apel de
proiecte sunt cele care vizează acordarea de
sprijin pentru creșterea capacității tehnice a:
•

profesioniștilor din autoritățile și instituțiile
publice din domeniul sănătății şi/ sau

•

personalului implicat în furnizarea de
servicii medicale şi/ sau

•

specialiștilor implicați în furnizarea de
servicii conexe actului medical prin
furnizarea de programe de formare inclusiv
-

programe postuniversitare de formare
profesională continuă şi/sau

-

programe postuniversitare de
educație permanentă

-

participare la schimburi de
experiență/de bune practici și pentru
dezvoltarea şi implementarea de
instrumente, soluții sau mecanisme de
evaluare a nevoilor şi/sau a
performanței serviciilor medicale.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect:
3.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov
.ro/consultare
-publicapocu-ghiduleconomiasanatatii-siechitatea-inaccesul-laservicii-sitehnologii/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Competențe
pentru
competitivitate
în domeniul
cardiologiei
pediatrice

Sprijin pentru
creșterea capacității
tehnice a
personalului implicat
în implementarea
programelor
prioritare de
sănătate la nivel
național și local
(nivel regional,
județean) (ex.
medici, asistenți, alt
personal relevant
implicat în
asigurarea calității
serviciilor etc.) prin
furnizarea de
programe de
formare, participare
la schimburi de
experiență/de bune
practici, inclusiv în
contextul acțiunilor
de cooperare
transnațională

Autorităţile de sănătate
publică, institutele şi instituţiile
medicale, cu competențe în
cardiologie pediatrică

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
OS 4.8)

APEL
NELANSAT
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Activități eligibile

•

Furnizarea programelor de formare
profesională specifică pentru personalul din
domeniul medical (nivel regional, județean)
(ex. medici, asistenți, alt personal relevant
implicat în asigurarea calității serviciilor
etc.) implicați în derularea programelor de
sănătate în domeniul cardiologiei pediatrice
(boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)

•

Actualizarea programelor existente, a
ghidurilor de practică, a procedurilor
precum și dezvoltarea și furnizarea de
programe noi de formare profesională
aferente programelor de sănătate în
domeniul cardiologiei pediatrice (boli
cardiovasculare, chirurgie, ATI)

•

Dezvoltarea de module de formare în
domeniul programelor de sănătate în
domeniul cardiologiei pediatrice (boli
cardiovasculare, chirurgie, ATI)

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect nu
poate depăși
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2I
545QS
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Programe de
îngrijire a
gravidei şi
copilului etapa II

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
O.S. 4.9)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea numărului
de persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

Institut sau instituţie medicală
publică – spitalele publice cu
servicii de obstetricăginecologie de nivelul III care
au competență la nivelul
regiunii de dezvoltare vizate
de proiect

Activități eligibile

•

Furnizarea de servicii medicale de
screening prenatal

•

Activități de informare, educare,
conştientizare a grupului țintă al serviciilor
de screening prenatal

•
Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății;
Instituțiile și structurile de
specialitate ale Ministerului
Sănătății, care desfășoară
activități în domeniul sănătății
publice la nivel național,
regional, județean și local, cu
personalitate juridică, aflate în
subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea Ministerului
Sănătății, cu excepția CNAS
și a caselor de asigurări de
sănătate;
Autorități ale administrației
publice locale;
Autorități publice - spitalele
publice din rețeaua
autorităților administrației
publice locale;
ONG-uri relevante

Activitatea de prelucrare a datelor cu
caracter personal

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a
proiectului:
2.500.000
euro
pentru
regiunile mai
puțin
dezvoltate

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

16
octombrie
2020

http://mfe.gov
.ro/pocughidulprograme-deingrijire-agravidei-sicopiluluietapa-ii/

2.000.000
euro
pentru
Regiunea
București –
Ilfov

Este obligatorie derularea
proiectului în parteneriat
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Programul
naţional sprijin
pentru
înființarea de
întreprinderi
sociale în
mediul rural

Înființarea și
dezvoltarea de
întreprinderi sociale,
inclusiv întreprinderi
sociale de inserție,
în mediul rural,
pentru integrarea pe
piaţa muncii a
persoanelor din
grupurile vulnerabile
și combatere a
sărăciei.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN 2014 –
2020, AP 4, OS
4.16)

Solicitanți eligibili

Solicitanții /partenerii eligibili
pentru finanțare sunt
administratori ai schemei de
antreprenoriat pentru entități
ale economiei sociale:
a) entități ale economiei
sociale, rețele, uniuni, federații
din sectorul economiei
sociale;
b) alte entități relevante –
furnizori de formare
profesională autorizaţi publici
şi privaţi, furnizori de servicii
de ocupare acreditați publici și
privați, furnizori de servicii
sociale, organizaţii sindicale şi
organizații patronale, asociaţii
profesionale, camere de
comerț și industrie, ONG-uri;
c) autorităţi publice centrale
sau locale, exclusiv în calitate
de parteneri, cu toate
categoriile de entități eligibile
menționate la lit a) și b).

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

a) Informarea publicului cu privire la programul
de formare antreprenorială, precum și cu privire
la metodologia de selecție a grupului țintă și,
ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite;

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 3.000.000
euro

Contributia
solicitantului/p
artenerilor
pentru
cheltuielile
care nu fac
obiectul
schemei de
ajutor de
minimis –
variabilă

Neprecizat

http://mfe.gov
.ro/rural/

b) Selectarea grupului țintă ce va participa la
acțiunile de sprijin;
c) Derularea programelor de formare
antreprenorială;
d) Alte activități de sprijin oferite în vederea
înființării de întreprinderi sociale;
e) Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului;
f) Furnizarea serviciilor personalizate de
consiliere ulterior finalizării procesului de
selecție a planurilor de afaceri;

Contributia
solicitantului/p
artenerilor
pentru
cheltuielile
care fac
obiectul
schemei de
ajutor de
minimis - 0%

g) Asigurarea înființării și demarării funcționării
întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri
cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;
h) Decontarea sumelor aferente implementării
planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului;
i) Monitorizarea funcționării și dezvoltării
entităților de economie sociala finanțate;
j) Asigurarea sustenabilității planurilor de
afaceri.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de
sărăcie și
excluziune
socială din
comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) din
orașe/
municipii cu
peste 20.000
locuitori –

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (roma
și non-roma) din
orașe/municipii cu
peste 20.000
locuitori, cu accent
pe cele cu populație
aparținând
minorității roma, prin
implementarea de
măsuri/ operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului de
DLRC

Autorități publice locale și
unități cu personalitate juridică
aflate în coordonarea sau
subordonate acestora;
Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de formare
profesională;
Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;
Furnizori de servicii sociale
acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Întreprinderi sociale de
inserție;
Angajatori;
Camere de Comerţ şi
Industrie.

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de
Dezvoltare Locală din orașe/ municipii cu peste
20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală
implementează SDL-urile prin lansarea de
apeluri aferente intervențiilor specifice acestor
strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt:

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
aferente SDLurilor aprobate

Etapa a III-a a
mecanismului
Dezvoltare
locală plasată
sub
responsabilitat
ea comunităţii

Unităţi şcolare și Inspectorate
Școlare Județene
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 5,
OS 5.1)
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•

Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea
pe piața muncii

•

Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu

•

Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv
în cadrul centrelor comunitare integrate

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

•

Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă

•

Asistență juridică pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de
stare civilă

•

Combaterea discriminării și a segregării

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov
.ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/

Suma minimă
aferentă unei
fișe de proiect
este 101.000
euro,
echivalentul
minim a
477.437,10
RON.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Curriculum
național
obligatoriu
actualizat
pentru
învățământul
primar și
gimnazial

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6, PI
10.i, OS 6.3,
6.5, 6.6)
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Reducerea părăsirii
timpurii a școlii prin
măsuri integrate de
prevenire și de
asigurare a
oportunităților egale
pentru elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma și
elevii din mediul
rural/ comunitățile
dezavantajate
socio-economic;
Creșterea
numărului de oferte
educaționale
orientate pe
formarea de
competențe și pe
utilizarea de soluţii
digitale/de tip TIC în
procesul de
predare;
Îmbunătățirea
competențelor
personalului didactic
din învățământul
preuniversitar în
vederea promovării
unor servicii
educaţionale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor și a
unei școli incluzive.

Ministerul Educației Naționale
(MEN)

Activități eligibile

•

Partenerii eligibili:
Agenţii, structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordonarea MEN
şi alte organisme publice cu
atribuţii în domeniul educaţiei
şi formării profesionale,
inclusiv asigurarea calității în
învățământul preuniversitar;

•

•

Instituţii de învăţământ
(ISCED 1-2) acreditate,
publice şi private, din reţeaua
şcolară naţională;
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
şcolară şi servicii alternative,
publici şi privaţi;
ANP şi instituţii subordonate;
Autoritățile publice locale cu
atribuții în domeniul educaţiei
de nivel preuniversitar;
ONGuri;
Parteneri sociali din
învăţământul preuniversitar
(ex. organizaţii sindicale).

•

Realizarea și adoptarea de către MEN a
unui document strategic de asumare a
viziunii modificărilor în domeniul
curriculum-ului național obligatoriu revizuit
pentru învățământul primar și gimnazial
Fundamentarea unor recomandări cu
caracter metodologic pentru
implementarea curriculum-ului obligatoriu
și a celui opțional pentru învățământul
primar și gimnazial și susținerea
demersurilor de aplicare a noilor planuricadru și programe școlare
Dezvoltarea competențelor profesionale
pentru personalul didactic din
învățământul preuniversitar primar și
gimnazial, în vederea utilizării metodelor
activ-participative de educație bazate pe
noul curriculum centrat pe competente
cheie şi pe nevoile elevilor, în special în
cazul personalului care lucrează cu copiii
aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv
copii aparținând minorității roma, copii cu
nevoi speciale, copii din comunitățile
dezavantajate socioeconomic.
Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
obiectivelor specifice stabilite în cadrul
acestei PI (ex. activități de formare care
promovează incluziunea, activități de
formare în aria elaborării de resurse
educaționale deschise pentru facilitarea
implementării curriculumului, activități de
formare pentru echipele manageriale în
aria monitorizării impactului măsurilor
privind creșterea accesului la educație
etc).

Valoarea
grantului
Se va selecta
un singur
proiect cu
valoare
maximă
eligibilă de
43.932.500
euro

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limită

Informații
suplimentare

30
decembrie
2020 sau la
semnarea
contractului
de finanțare

http://bit.ly/2w
6zee1

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
4, OS 4.1)

Obiectivul
programului
Menţinerea şi
refacerea
ecosistemelor
degradate şi a
serviciilor furnizate
(împăduriri
coridoare ecologice
etc.), situate în afara
ariilor naturale
protejate

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/sau proprietari ai fondului
forestier național aflat în
proprietate publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/ sau proprietari ai apelor de
suprafață aflate în proprietate
publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/ sau proprietari de pajiști
permanente aflate în
proprietate publică

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
forestiere și a serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
lacustre și de ape curgătoare și a
serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor de
pajiști și a serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor de
peșteri și a serviciilor furnizate

Valoarea
grantului
Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020, ora
10:00

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/62
1

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/ sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Elaborarea
planurilor de
management/
seturilor de
măsuri de
conservare/
planurilor de
acţiune pentru
ariile naturale
protejate
(inclusiv cele
situate în
mediul marin)
şi pentru
speciile de
interes
comunitar
neacoperite de
proiectele
anterioare
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
4, O.S. 4.1)
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Obiectivul
programului
Creşterea gradului
de protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate

Solicitanți eligibili

Agenția Națională pentru Arii
Naturale Protejate
Structura care este
responsabilă pentru
administrarea/ asigurarea
managementului ariei
protejate
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii)
care să aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia
naturii
Institute de cercetare/
universităţi/ muzee care au în
actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/sau
protecţia naturii

Activități eligibile

Elaborarea planurilor de management/ seturilor
de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune
pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele
situate în mediul marin) şi pentru speciile de
interes comunitar care nu sunt finanțate în
cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, cu modificările ulterioare)

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
proiectului:
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov
.ro/poimghidul-pentruaccesareafondurilorpentruelaborareaplanurilor-demanagementseturilor-demasuri-deconservareplanurilor-deactiunepentru-ariilenaturaleprotejate-sipentruspeciile-de-in/

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Creșterea
gradului de
protecție și
conservare a
biodiversității
și refacerea
ecosistemelor
degradate Apel B

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
4, OS 4.1)

Obiectivul
programului
Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversităţii în
conformitate cu
Cadrul de Acţiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeană pentru
Biodiversitate 2020
şi cu Strategia
Naţională şi Planul
de Acţiune pentru
Conservarea
Biodiversităţii 2014
– 2020

ANANP

•

Instituţia/ structura care este
responsabilă pentru
administrarea/ asigurarea
managementului ariei
protejate, singură sau în
parteneriat cu:

•

organizaţii neguvernamentale
(asociaţii şi fundaţii);

•

institute de cercetare;
universităţi/ muzee - care să
aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia
naturii;
autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale.
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

•

•

Măsuri pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitară, inclusiv reconstrucţia
ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa
ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor
Natura 2000;
Monitorizarea şi evaluarea stării de
conservare a speciilor şi habitatelor de
importanţă comunitară;
Reducerea efectelor presiunilor
hidromorfologice la nivelul cursurilor de
apă în vederea protecţiei biodiversităţii
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru
lucrările de barare transversală a cursului
de apă, restaurarea zonelor umede,
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca
inundabilă a corpurilor de apă, etc.);
Crearea şi menţinerea coridoarelor
ecologice, crearea şi menţinerea
coridoarelor de migraţie a speciilor,
conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii
ecologice, menţinerea şi/sau
îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua
de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura
2000;
Alte tipuri de măsuri similare, conform
planurilor de management.

Valoarea
grantului
Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov
.ro/poim-175milioaneeuro-pentruprotectia-siconservareabiodiversitatiisi-refacereaecosistemelor
-degradate/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Decontaminare
a siturilor
poluate istoric
– proiecte noi

Implementarea unor
măsuri de
decontaminare şi
ecologizare a unor
situri contaminate şi
abandonate deţinute
de autorităţile
publice sau pentru
care acestea au
responsabilitate în
procesul de
decontaminare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URĂ MARE, AP
4, O.S. 4.3)

Solicitanți eligibili

Autorităţile publice sau alte
instituții publice, inclusiv
structuri subordonate
acestora, pentru situri
contaminate istoric aflate în
proprietate sau puse la
dispoziţia acestora de către
proprietar – printr-un act
juridic - în vederea
implementării proiectului

Activități eligibile

Proiectele vor cuprinde activităţi de
decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate
istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale
şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării
sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre
finanţare se vor concentra pe diminuarea
riscului existent pentru sănătatea umană şi
pentru mediu cauzat de activităţile industriale
desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri
adecvate pentru atenuarea riscurilor identificate,
astfel încît să se atingă riscul acceptabil.
Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o
opțiune prioritară pentru acțiunile de
decontaminare (bio-decontaminarea siturilor
poluate).

Valoarea
grantului
NA
Buget alocat
apelului:
5.716.409
euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Pentru
beneficiari
autorități
publice locale/
instituții
subordonate
acestora,
finanțate de la
bugetul de
local:

31
decembrie
2020

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2
NGpvUW

Minim 2%

Pentru
beneficiari
instituții
centrale,
finanțate de la
bugetul de
stat:
Minim 15%
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Managementul
riscului la
inundații,
eroziune
costieră și alte
riscuri
identificate prin
evaluarea
naţională a
riscurilor

Promovarea
acțiunilor orientate
spre prevenirea
principalelor riscuri
accentuate de
manifestările
schimbărilor
climatice, îndeosebi
inundații și eroziune
costieră, în vederea
evitării pagubelor
economice și
pierderii de vieți
omenești, precum și
a conformării cu
cerințele directivelor
din sector

Ministerul Apelor și Pădurilor
în parteneriat cu structurile
specializate să implementeze
măsurile specifice din cadrul
PMRI pentru acțiuni de tip A;
Ministerul Apelor și Pădurilor
în parteneriat cu ONG-urile și
alte structuri cu specializare în
domeniul ecologic, pentru
acțiuni de tip A;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URĂ MARE, AP
5, O.S. 5.1)

Activități eligibile

Valoarea
grantului

A.

Acțiuni pentru managementul riscului la
inundații

B.

Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere

C.

Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva
altor riscuri

Prin program
sau ghidul
solicitantului
nu se propun
valori maxime
ale
proiectelor.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/68
9

Administrația Națională de
Meteorologie - pentru acțiunile
de tip A specifice ANM;
Administrația Națională “Apele
Române” pentru acțiuni de tip
B;
Alte organisme cu atribuţii în
prevenirea şi managementul
la nivel național a riscurilor
identificate pe baza evaluării
naţionale – pentru acțiuni de
tip C.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijinirea
investiţiilor în
capacităţi de
producere
energie
electrică şi/ sau
termică din
biomasă/
biogaz şi
energie
geotermală

Creşterea ponderii
energiei
regenerabile în
totalul consumului
de energie primară,
ca rezultat al
investiţiilor de
creştere a puterii
instalate de
producere a
energiei electrice şi
termice din resurse
regenerabile mai
puţin exploatate.

Unități administrativ teritoriale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
6, O.S. 6.1)

Reducerea emisiilor
de carbon în
atmosferă generate
de sectorul
energetic prin
înlocuirea unei părţi
din cantitatea de
combustibili fosili
consumaţi în fiecare
an (cărbune, gaz
natural).

Activități eligibile

•

Realizarea şi/ sau modernizarea
capacităţilor de producere energie electrică
şi termică în cogenerare din biomasă şi
biogaz;

•

Realizarea şi/sau modernizarea
capacităţilor de producţie a energiei termice
din biomasă sau biogaz;

•

Realizarea şi/sau modernizarea
capacităţilor de producţie a energiei
electrice din biomasă sau biogaz;

•

Realizarea şi/ sau modernizarea
capacităţilor de producţie a energiei termice
din energie geotermală.

Asociațiile de Dezvoltare
Intercomunitară
Societăți comerciale
care au ca activitate
producerea de energie în
scopul comercializării

Valoarea
grantului
Maxim
15.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

2% pentru
proiecte
având ca
beneficiari
unități
administrativteritoriale și
ADI,
pentru
cheltuielile
eligibile care
nu intră sub
incidența
regulilor de
ajutor de stat

31
decembrie
2020

http://mfe.gov
.ro/am-poimprelungesteperioada-dedepunere-aproiectelorpentru-douaapeluri/

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microîntreprin
deri și
întreprinderile
mici
30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mari
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Dezvoltarea
infrastructurii
de termoficare
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
7, O.S. 7.1, 7.2)

APEL
NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creşterea eficienţei
energetice în
sistemele
centralizate de
transport şi
distribuţie a energiei
termice în oraşele
selectate

Unități administrativ teritoriale
prin autoritățile publice locale
din localitățile selectate (care
au implementat proiecte în
cadrul POS Mediu 2007-2013
în cadrul AP 3) precum și din
alte localități care necesită
investiții la nivelul rețelelor de
termoficare, în limita
resurselor financiare
disponibile

Creşterea eficienţei
energetice în
sistemul centralizat
de furnizare a
energiei termice în
Municipiul Bucureşti

Activități eligibile

•

Modernizarea/ extinderea rețelelor
termice primare şi secundare, inclusiv a
punctelor termice din sistemele de
alimentare cu energie termică prin
implementarea tehnologiilor moderne,
performante, care să îndeplinească toate
cerințele actuale privind pierderile de
căldură și de fluid și care să conducă la
reducerea emisiilor de CO2; extinderea
rețelelor de transport şi distribuție a
energiei termice va fi finanțabilă doar în
contextul în care rețeaua existentă a fost
reabilitată integral, iar extinderea este
justificată pentru a accentua
sustenabilitatea sistemului;

•

Achiziționarea/ modernizarea
echipamentelor necesare bunei
funcționări a sistemelor de pompare a
agentului termic;

Municipiul București

•
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Valoarea
grantului
Dacă
proiectele
depășesc 50
milioane euro
în valoarea
costurilor
totale,
proiectul
trebuie să se
regăsească
pe lista
proiectelor
majore din
POIM

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov
.ro/consultare
-publicapoim-ghidulpentrudezvoltareainfrastructuriidetermoficarein-orase/

Implementarea de Sisteme de
Management Energetic (măsurare, control
şi automatizare a SACET)
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Dezvoltarea
întreprinderilor

Creșterea
competitivității
întreprinderilor din
România în cadrul
domeniilor de
interes: Inovația
industriei verzi,
Creștere Albastră și
Tehnologia
Informației și
Comunicațiilor

Întreprinderi mici şi mijlocii și
întreprinderi mari, care au o
vechime de cel puţin 3 ani (cel
puţin un an în cazul sectorului
TIC)

Programul va finanța proiecte propuse de
întreprinderile din România într-unul din cele trei
domenii de interes:

Valoarea
minimă
solicitată:
200.000 euro
Valoarea
maximă
solicitată:
2.000.000
euro

(MECANISMUL
FINANCIAR
NORVEGIAN)

Parteneri eligibili: orice
entitate privată sau publică,
comercială sau necomercială,
înregistrată ca persoană
juridică în Norvegia sau în
România

Inovația în industria verde
• Dezvoltarea, implementarea și investiția în
tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul
• Dezvoltarea de produse și servicii „verzi”
• Dezvoltarea și implementarea „proceselor
de producție verzi”
Dezvoltare „albastră” - Blue Growth
• Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri
maritime
• Dezvoltarea de soluții legate de transportul
maritime
• Dezvoltarea și investițiile în turismul de
coastră sau maritime
• Dezvoltarea și investiții în biotehnologii
„albastre”
• Dezvoltarea și investițiile în resurse aferente
exploatării miniere a fundului mării
• Dezvoltarea de soluții de energie albastră
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit
și acvacultură
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de
gestionare a gunoiului și deșeurilor maritime
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru
rezervele de apă, inclusiv desalinizare

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

17
septembrie
2020

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/busine
ssdevelopment/
romania/sme
s-growth-2ndcall/

Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/
soluțiilor ITC
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/
soluțiilor care integrează tehnologii ITC
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Administrația
Fondului
pentru Mediu

Programul
privind
sprijinirea
eficienței
energetice și a
gestionării
inteligente a
energiei în
infrastructura
de iluminat
public

Creșterea eficienței
energetice a
sistemelor de
iluminat public

Stații de
reîncărcare
pentru vehicule
electrice în
municipiile
reședințe de
județ

Dezvoltarea
infrastructurii de
alimentare a
vehiculelor cu
energie electrică

Administrația
Fondului
pentru Mediu

PAGINA 28 DIN 33

Solicitanți eligibili

Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel
de comună, oraș sau
municipiu

Unităţile administrativteritoriale - reşedinţe de judeţ

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Modernizarea sistemelor de iluminat public prin
înlocuirea corpurilor de iluminat având un
consum ridicat de energie electrică cu corpuri de
iluminat LED, precum şi achiziţionarea şi
instalarea sistemelor de dimare/telegestiune
care permit reglarea fluxului luminos la nivelul
întregului obiect de investiţii

Localitățile cu
până la 4000
de locuitori:
maxim
500.000 lei

Prin Program se finanţează staţiile de
reîncărcare formate din minimum 2 puncte de
reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de
livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care
1 punct de reîncărcare permite încărcarea
multistandard în curent continuu, la o putere ≥
50 kW, şi 1 punct de reîncărcare permite
încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22
kW a vehiculelor electrice

Maxim
190.000 lei

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Minim 10%

22
septembrie
2020

https://www.a
fm.ro/main/pr
ograme/ilumi
nat_public/20
20/ordin_116
2-2020.pdf

Minim 10%

30
octombrie
2020

https://www.a
fm.ro/statii_re
incarcare.php

Localitățile cu
peste 4000 de
locuitori:
maxim
1.000.000 lei
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul
național de
construcții de
interes public
sau social

Obiectivul
programului
Construirea,
reabilitarea,
modernizarea,
dotarea și
extinderea unui
obiectiv, finalizarea
unui obiectiv
demarat anterior de
beneficiar

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Autoritățile administrației
publice centrale,
autoritățile administrației
publice locale,

Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea
și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui
obiectiv demarat anterior de beneficiar.
1.

Subprogramul ”Săli de sport”

alte instituții publice și instituții
de interes public și persoane
juridice recunoscute ca fiind
de utilitate publică în condițiile
legii,

2.

Subprogramul ”Bazine de înot”

3.

Subprogramul ”Complexuri sportive”

4.

Subprogramul ”Așezăminte culturale”

alte entități ce funcționează în
baza unor legi speciale,

5.

Subprogramul ”Unități și instituții de
învățământ de stat”

inclusiv persoane fizice și
juridice în cazul
Subprogramului ”Lucrări în
primă urgență”

6.

Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7.

Subprogramul ”Unități sanitare”

8.

Subprogramul ”Săli de cinema”

9.

Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

https://www.c
ni.ro/proiecte/
documenteutile

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de
locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și
drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de
epurare și sisteme de alimentare cu apă”
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes
public sau social în domeniul construcțiilor”
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Kaufland
România

Program de
finanțare
START ONG
2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Încurajarea
organizațiilor nonguvernamentale,
grupurilor informale/
de inițiativă și
instituțiilor să
dezvolte și să
implementeze
proiecte de
responsabilitate
social care să ducă
la dezvoltarea
comunităților din
care acestea fac
parte

ONG-urile și fundațiile, fără
scop lucrativ, înființate legal și
cu sediul în România, cu
venituri totale de maxim
50.000 euro în anul 2019;
ONG-urile și fundațiile, fără
scop lucrativ, înființate legal și
cu sediul în România
constituite în anul 2020;
Instituțiile publice (unități de
învățământ preuniversitar:
grădinițe, școli, licee/ colegii,
centre de copii/bătrâni,
cantine sociale publice) care
au personalitate juridică
proprie;

Activități eligibile

Programul susține proiecte care au un impact
pozitiv în:
•

Educație

•

Sănătate

•

Mediu

•

Social

•

Cultură

Valoarea
grantului
Proiecte în
valoare
maximă de
1.000 euro;
Proiecte cu o
valoare
cuprinsă între
1.000 și 5.000
euro;

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Se
derulează
sesiuni
lunare de
depunere
pe tot
parcursul
anului 2020

https://starton
g.ro/storage/2
020/StartON
GRegulament.p
df

Proiecte cu o
valoare
cuprinsă între
5.000 și
10.000 euro.

Grupurile informale/ de
inițiativă.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Fondul pentru
inovare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
proiectelor care
demonstrează
tehnologii, procese
sau produse extrem
de inovatoare care
sunt suficient de
mature și au un
potențial
semnificativ de
reducere a emisiilor
de gaze de seră

Entități private, entități publice
sau organizații internaționale
din toate statele membre ale
UE, Islanda și Norvegia

Activități eligibile

•

Cererile pot fi depuse și de un
consorțiu de persoane juridice
care acționează împreună
•

•

activități care susțin inovarea în tehnologii
și procese cu emisii reduse de carbon în
sectoarele enumerate în anexa I la
Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și
utilizarea de carbon care contribuie în mod
substanțial la atenuarea schimbărilor
climatice, precum și produse care
înlocuiesc cele cu consum intens de
carbon produse în sectoarele enumerate în
anexa I la Directiva EU ETS
activități care ajută la stimularea
construcției și funcționării proiectelor care
vizează captarea și stocarea geologică de
CO2 în condiții de siguranță pentru mediu
(CCS)
activități care ajută la stimularea dezvoltării
tehnologiilor inovatoare de energie
regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea
grantului
Valoarea
proiectului:

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Minim 40%

29
octombrie
2020

https://ec.eur
opa.eu/info/fu
ndingtenders/oppor
tunities/docs/
20212027/innovfu
nd/wpcall/callfiche_innovfu
nd-lsc-2020twostage_en.pdf

-

2 octombrie
2020

https://www.e
ucityfacility.eu
/apply-foreucfsupport/guide
lines-forapplicants.ht
ml?pk_campa
ign=energynl-May20

minim
7.500.000
euro

În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt
încă gata pentru comercializare, se rezervă un
buget separat de 8 milioane euro pentru
asistența destinată dezvoltării proiectelor.
Uniunea
Europeană

Facilitatea
Europeană
pentru Orașe
(European City
Facility)
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Sprijinirea
municipalităților, a
autorităților locale și
a asociațiilor lor din
toată Europa pentru
a dezvolta concepte
de investiții pentru a
accelera investițiile
în energie durabilă.

Municipalități, autorități locale
și asociațiile lor din toată
Europa

Activități necesare dezvoltării conceptului de
investiție. Valoarea subvenției poate fi utilizată
pentru personalul intern dacă capacitățile
interne sunt suficiente, pentru experți/
subcontractanți externi sau pentru alte poziții
care sunt necesare pentru dezvoltarea
conceptului de investiție.
Printre activitățile care pot fi finanțate se numără
studii de fezabilitate, analize inginerești, analize
juridice, studii sociale, studii de piață, analize
financiare și alte activități de sprijin.

60.000 euro

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Corpul
european de
solidaritate –
Cerere de
propuneri 2020
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Obiectivul
programului
Corpul european de
solidaritate
urmărește să ofere
tinerilor, cu sprijinul
organizațiilor
participante,
oportunități ușor
accesibile pentru
implicarea în
activități de
solidaritate care să
aducă schimbări
societale pozitive în
societate,
îmbunătățind în
același timp
capacitatea de
inserție profesională
și tranziția către
piața muncii,
inclusiv prin
sprijinirea mobilității
voluntarilor,
stagiarilor și
lucrătorilor tineri.

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat poate solicita finanțare

•

Proiecte de voluntariat

•

Parteneriate de voluntariat (acorduri
specifice pentru 2020 în cadrul ACP 20182020)

•

Echipe de voluntari în domenii cu
prioritate ridicată

•

Stagii și locuri de muncă

•

Proiecte de solidaritate

•

Eticheta de calitate

Valoarea
grantului
Nivelul
granturilor
atribuite
variază în
funcție de
anumiți
factori, cum ar
fi tipul
proiectului și
numărul
partenerilor
implicați

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

1 octombrie
2020

https://www.e
urodesk.ro/sti
re/vrs/IDstire/
678?fbclid=Iw
AR0PxTHhE
Pw82gA4U4J
UQLVhMZY4
CvyMA7uHU
7hI_ZJJYRtpciuS
kixe4g
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
PROGRAMUL
ERASMUS+
- CERERE DE
PROPUNERI
2020

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
șansele de angajare
ale tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat activ în domeniul
educației, formării, tineretului
și sportului
Grupurile de tineri active în
domeniul tineretului, nu
neapărat în contextul unei
organizații de tineret, pot
solicita finanțare pentru
mobilitatea în scopul învățării
pentru tineri și lucrători de
tineret, precum și pentru
parteneriate strategice în
domeniul tineretului.

Activități eligibile

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea
persoanelor în scopul învățării
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
tineretului – termene limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
învățământului superior –
termen:05.02.2020
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
educației și formării profesionale, al
învățământului școlar și al educației pentru
adulți – termen limită: 05.02.2020
• Programele comune de masterat Erasmus
Mundus - termen limită: 13.02.2020
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru
inovare și schimb de bune practici
• Parteneriate strategice în domeniul
tineretului -termene limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
• Parteneriate strategice în domeniul
educației și formării – termen limită:
24.03.2020
• Universitățile europene – termen:
26.02.2020
• Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020
• Alianțele competențelor sectoriale -termen
limită: 26.02.2020
• Consolidarea capacităților în domeniul
învățământului superior –
termen:05.02.2020
• Consolidarea capacităților în domeniul
tineretului – termen limită: 05.02.2020
Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru
reformarea politicilor
• Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,
01.10.2020

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită
Variabil

Informații
suplimentare
https://eurlex.europa.eu
/legalcontent/RO/T
XT/PDF/?uri=
CELEX:C201
9/373/06&fro
m=EN

Activitățile Jean Monnet - termen:20.02.2020
Sport – termen limită: 21.04.2020
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
pregătirea
proiectelor de
infrastructură în
domeniul
specializării
inteligente

Solicitanți eligibili

Obiectivul
programului
Întărirea
capacității
beneficiarilor de
proiecte finanțate
din FESI de a
pregăti şi de a
implementa
proiecte mature

Agențiile pentru dezvoltare
regională
Grupul țintă este format din
entitățile care pot fi beneficiari
de sprijin prin intermediul
schemei de ajutor de stat/
minimis administrată de
fiecare ADR, și anume:
•

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ
TEHNICĂ 20142020, AP 1, OS 1.1,
Acțiunea 1.1.1)

NOU!

•

•
•
•
•
•
•
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unitățile administrativ
teritoriale locale/
județene în parteneriat
cu universități, institute
de cercetare, ONG-uri,
alte entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/
întreprinderi mici, mijlocii
și mari;
parteneriate între
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderile și/
sau întreprinderile mici,
mijlocii și mari;
universități;
institute de cercetare;
organizații
neguvernamentale
(ONG-uri);
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare;
microîntreprinderi;
întreprinderi mici, mijlocii
și mari.

Activități eligibile

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice
aferente proiectelor de specializare inteligentă
care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii
generale:
•

să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de
specializare inteligentă cuprinse în
Strategiile de Specializare Inteligentă
elaborate la nivelul unei regiuni;

•

să fie rezultatul unui proces de preselecție
sau al procesului de descoperire
antreprenorială desfășurat la nivel regional;

•

să aibă valoarea estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului
cuprinsă între 5.000.000 euro și
25.000.000 euro pentru proiectele depuse
de parteneriate între universități, institute
de cercetare, ONG, alte entități publice sau
private de cercetare-dezvoltare-inovare,
microîntreprinderile și/sau întreprinderile
mici, mijlocii și mari sau individual de
oricare dintre entitățile de mai sus.
Beneficiarii pot constitui parteneriate în
vederea pregătirii proiectelor menționate
anterior;

•

Valoarea
grantului
Bugetul
maxim pentru
elaborarea
documentației
tehnicoeconomice
aferente unui
proiect de
infrastructură
este de
maximum 5%
din valoarea
investiției.
Maximum
200.000 euro
pentru ajutorul
de minimis

Contribuția
beneficiarului
Ajutor de
minimis:
0% - pentru
autoritățile
publice locale,
universități,
institute de
cercetare, IMM,
întreprinderi
mari și ONG

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
octombrie
2020, ora
23.59

http://mfe.gov.
ro/poatghidul-pentrupregatireaportofoliuluide-proiectein-domeniulspecializariiinteligente/

Ajutor de stat:
50% - pentru
IMM

Maximum
2.000.000
euro/proiect
pentru ajutorul
de stat

să aibă valoarea estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului
cuprinsă între 10.000.000 euro și
45.000.000 euro pentru proiectele depuse
de unitățile administrației publice
locale/județene, în parteneriat cu
universități, institute de cercetare, ONG,
alte entități publice sau private de
cercetare-dezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii
și mari. Beneficiarii pot constitui
parteneriate în vederea pregătirii
proiectelor menționate anterior.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Competențe
digitale pentru
angajații din
sectorul
întreprinderilor
mici și mijlocii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, OS 3.12)

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Îmbunătățirea
nivelului de
cunoștințe/
competențe/
aptitudini aferente
sectoarelor
economice/
domeniilor
identificate în
Strategia
Națională pentru
Competitivitate
2015-2020 și
Strategia
Națională pentru
Cercetare,
Dezvoltare și
Inovare 20142020

Organizații patronale, federații
patronale, confederații
patronale sau uniuni patronale
teritoriale;

Activități eligibile

•

•
Asociații de întreprinderi;
Camerele de Comerț și
Industrie.

•

Sunt eligibili si partenerii
transnaționali.

•

Furnizarea de programe de formare
profesională exclusiv în domeniul
alfabetizării digitale și al tehnologiei
informației și comunicațiilor;
Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale exclusiv în domeniul
alfabetizării digitale și tehnologiei
informației și comunicațiilor;
Sprijin acordat întreprinderilor pentru
organizarea de programe de învățare la
locul de muncă, în domeniul alfabetizării
digitale și tehnologiei informației și
comunicațiilor;
Organizarea și derularea de campanii de
conștientizare a angajatorilor care își
desfășoară activitatea în sectoarele
economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI sau
a angajatorilor care intenționează să își
adapteze activitatea la aceste sectoare
economice/domenii de specializare
inteligentă menționate anterior, privind
importanța și necesitatea participării
angajaților la programe de formare
continuă.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
unui proiect:
1 milion euro

Valoarea
asistenţei
financiare
nerambursabil
e:

Contribuția
beneficiarului
Persoane
juridice de
drept privat cu
scop
patrimonial –
5%
Persoane
juridice de
drept privat fără
scop
patrimonial –
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30
octombrie
2020, ora
16

http://mfe.gov.
ro/pocughidulsolicitantuluicompetentedigitalepentruangajatii-dinimm/

Minim
100.000 euro
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Profesionalizarea
carierei didactice

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN
2014 - 2020, AP 6,
OS 6.5 & 6.6)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Implementarea la
nivel național a
măsurilor
destinate realizării
unui cadru
normativ coerent
și a unui cadru
instituțional fiabil
de
profesionalizare a
carierei didactice

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Ministerul Educației și
Cercetării (MEC)

•

Partenerii eligibili pot fi:

•

Instituții de învățământ
(ISCED 1-3) acreditate,
publice și private, din rețeaua
școlară națională;
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
școlară și servicii alternative,
publici şi privați;
Furnizori de formare
profesională, publici sau
privați;
Parteneri sociali din
învățământul preuniversitar
(ex. organizații sindicale);
Instituții de cult şi asociații
religioase;
ANP şi instituții subordonate;
Instituții/agenții
guvernamentale cu atribuții în
domeniul incluziunii sociale;
APL cu atribuții în domeniul
educației de nivel
preuniversitar;
ONG.

•

•

•

•

•
•
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Reformarea/validarea/pilotarea
curriculumului național școlar obligatoriu
(inclusiv pentru învățământul special și
învățământul de tip a doua șansă);
Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la
decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția
competențelor cheie ale elevilor din
învățământul obligatoriu;
Elaborarea de materiale didactice care
sprijină implementarea curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse educaționale
pentru elevi și cadre didactice), în special
cele de tipul resurselor educaționale
deschise;
Realizarea de studii tematice privind
aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile
competențelor cheie cu focalizare pe copiii
și tinerii din minoritatea roma, copii din
medii dezavantajate socio-economic, din
mediul rural și copii/tineri cu dizabilități;
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din învățământul
preuniversitar în vederea extinderii unor
practici manageriale noi, a utilizării TIC în
procesul de predare, a promovării unor
servicii educaționale de calitate orientate pe
nevoile elevilor, a furnizării unor programe
de calitate pentru educația timpurie;
Evaluarea și validarea competențelor
obținute de cadrele didactice/personalul de
sprijin/ auxiliar din școli prin rute alternative
de formare;
Promovarea unor măsuri integrate de
mobilitate pentru personalul didactic;
Alte măsuri în sprijinul îndeplinirii
obiectivelor specifice stabilite în cadrul
acestei PI.

Valoarea
grantului
Valoarea
eligibilă
maximă a
proiectului:
28.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocughidulprofesionaliza
rea-cariereididactice/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Administraţi
a Fondului
Cultural
Naţional

Program de
finanțare
Apel de proiecte
culturale –
sesiunea I / 2021

NOU!
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Obiectivul
programului
Acordarea de
finanţări
nerambursabile
pentru proiecte
culturale derulate
în perioada
cuprinsă între
data semnării
contractului de
finanţare şi
15.11.2021

Solicitanți eligibili

Asociaţii, fundaţii, instituţii
publice de cultură, persoane
fizice autorizate, societăţi
comerciale care derulează
activităţi culturale

Activități eligibile

Domeniile pentru care se acordă finanțare:
arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și
noile medii, educație prin cultură, intervenție
culturală, patrimoniu cultural material,
patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii
scrise, proiecte cu caracter repetitiv, rezidențe
de creație.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30
septembrie
2020, ora
17:00

https://www.af
cn.ro/media/A
nunt%20lansa
re%20concur
s%20PROIEC
TE%20CULT
URALE%20%20SESIUN
EA%201%20
2021_1.pdf
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea
entităților de
inovare și transfer
tehnologic (ITT)

Creşterea inovării
în firme prin
susţinerea
entităților de
inovare şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

Entitățile de inovare și transfer
tehnologic cu personalitate
juridică

A. Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale şi
achizitionarea de echipamente) și necorporale
legate de:

Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional:

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
A)

Entitățile de inovare și transfer
tehnologic prin entitatea
juridică în cadrul căreia este
constituită fără personalitate
jurifică
Parteneriatele între entitățile
de inovare și transfer
tehnologic
Important!
La depunerea cererii de
finanțare se poate face doar
dovada inițierii demersurilor
necesară pentru obținerea
acreditării/ autorizării
entității de inovare și transfer
tehnologic. Autorizarea
provizorie/ acreditarea trebuie
să fie obținută cel mai târziu în
termen de maxim 6 luni de la
efectuare plății finale în cadrul
proiectului.
Iniţiativa constituirii unei
entităţi din infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic
poate aparţine autorităţilor
administraţiei publice centrale
sau locale, unităţilor de
cercetare, universităţilor,
camerelor de comerţ şi
industrie, asociaţiilor patronale
şi profesionale, precum şi
agenţilor economici cu sediul
în România.
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•

•

•

Crearea unei noi unități de prestare servicii
de transfer tehnologic cu relevanță pentru
domeniile de specializare inteligentă
identificate.
Extinderea capacității unei unități existente
prin creșterea volumului a cel puțin unui
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță
pentru domeniile de specializare
inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/ servicii care nu au fost fabricate/
prestate anterior în unitatea de transfer
tehnologic.

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate
implica doar o diversificare/extindere a
serviciilor/producției unei unități existente de
inovare și transfer tehnologic.
B. Componenta/ măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor
de inovare și transfer tehnologic)
•
•
•

Minim
75.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional
Întreprindere
mare:

Termen
limita

Informații
suplimentare

13
septembri
e 2020, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Minim 50%
Maxim
3 milioane
euro
Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim
75.000 euro

Maxim
200.000 euro

Întreprindere
mijlocie:
Minim 40%

Întreprindere
mică și micro:
Minim 30%
Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim 10%

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul implicat
in activitatea de transfer tehnologic
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice (PST)

Dezvoltarea
parcurilor
științifice și
tehnologice din
mediul urban și
rural, din zonelele
cu concentrare
economică din
regiunile mai puțin
dezvoltate din
România (Nord
Est, Sud
Muntenia, Nord
Vest, Centru)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
B)

Solicitanți eligibili

Solicitantul eligibil în sensul
prezentului ghid este
parteneriatul dintre membrii
asocierii în participațiune
constituite în vederea creării
parcului științific și tehnologic
și administratorul parcului.
Iniţiativa constituirii parcului
ştiinţific şi tehnologic aparţine
persoanelor juridice şi fizice:
•

•

instituţie de învăţământ
superior acreditată şi/
sau o unitate de
cercetare-dezvoltare, pe
de o parte, şi
regii autonome, companii
naţionale, societăţi
comerciale, administraţia
publică locală, asociaţii
patronale sau
profesionale, persoane
fizice, investitori români
sau străini, pe de altă
parte.

Activități eligibile

A. Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/ servicii, inclusiv a utilităţilor generale
şi achizitionarea de echipamente) și necorporale
legate de:
•

•

•

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate
implica doar o diversificare/extindere a
serviciilor/producției unei unități existente de
inovare și transfer tehnologic.
B. Componenta/ măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor
de inovare și transfer tehnologic)
•
•
•
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Crearea unei noi unități de prestare servicii
de transfer tehnologic cu relevanță pentru
domeniile de specializare inteligentă
identificate.
Extinderea capacității unei unități existente
prin creșterea volumului a cel puțin unui
serviciu de transfer tehnologic cu relevanță
pentru domeniile de specializare
inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/ servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Minim
75.000 euro

Pentru
componenta/
măsura de
ajutor regional:

13
septembri
e 2020, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Maximum
valoarea
alocării
regională
pentru
prezentul
apel/fiecare
regiune de
dezvoltare în
parte.

Minim 50%

Pentru
componenta
finanțabilă prin
ajutor de
minimis:
Minim 10%

Pentru
componenta
de minimis din
cadrul
proiectului,
valoarea
finanțării
nerambursabil
e acordate
este de
minimum
75.000 euro și
și maximum
de 200.000
euro.

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul implicat
in activitatea de transfer tehnologic
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

IMM sau IMM în
parteneriat cu ITT
pentru investiţii de
transfer tehnologic

Creşterea inovării
în firme prin
susţinerea
entităților de
inovare şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

A. Întreprinderile mici și
mijlocii, cu condiția bugetării
cheltuielilor de transfer
tehnologic aferente proiectului
și respectiv colaborării în
vederea realizării acestora pe
perioada de implementare a
proiectului cu o enitate de
inovare și transfer tehnologic
autorizată provizoriu /acreditat
în conformitate cu prevederile
legale în vigoare. În acest caz
ITT este considerat beneficiar
indirect de ajutor de minimis.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
C)

APEL NELANSAT

Activități eligibile

Valoarea
grantului

•

Investiții în active corporale

Minimum
25.000 euro

•

Investiții în active necorporale

•

Investiții în realizarea de instrumente de
comercializare on-line a serviciilor/
produselor proprii ale IMM.

•

Investiţii de dezvoltare experimentală

•

Investiţii în alte activităţi de inovare

•

Investiţii în activităţile de realizare a
produsului (bun sau serviciu) sau
procesului

Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

B. Parteneriatul dintre o
întreprindere mică sau
mijlocie și o enitate de inovare
și transfer tehnologic pentru
implementarea proiectului. In
acest caz, atât IMM cât și ITT
sunt beneficiari direcți de
ajutor de minimis.
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11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Creșterea gradului
de acoperire cu
servicii sociale

Crearea
infrastructurii
sociale necesare
ca urmare a
închiderii centrelor
de plasament în
vederea
dezinstituţionalizăr
ii copiilor protejați
în aceste instituții

Grup vulnerabil:
copii
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 8,
PI 8.1, OS 8.3, Apel
8.3C)

Solicitanți eligibili

Furnizorii de servicii sociale,
publici și privați, care dețin
centre de plasament ce
urmează a fi închise. Aceștia
pot încheia parteneriate cu:
- unități administrativteritoriale, alte entități de drept
public aflate în subordinea
UAT și care desfășoară
activități în domeniul social.
- entități de drept privat,
acreditate ca furnizori de
servicii sociale pentru copii,
conform legislației aplicabile
în vigoare (asociații și fundații,
unități de cult)

Activități eligibile

Pentru închiderea unui centru de plasament se
pot depune unul sau mai multe proiecte. Un
centru de plasament poate fi închis prin
înființarea a cel puțin unei case de tip familial și
înființarea sau, după caz, reabilitarea unui
centru de zi.

Valoarea
eligibilă a unui
proiect:

Activităţile orientative eligibile în cadrul
proiectului, pot fi:

Maxim
1.000.000
euro

•
•
•
•

•

•
•
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Valoarea
grantului

Minim
200.000

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

1
decembrie
2020

http://regioadrcentru.ro/g
hidurideschisedepunerii/

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea infrastructurii existente pentru
centrele de zi pentru copii;
construirea/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ dotarea caselor de tip familial/
apartamentelor pentru copii;
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea unor imobile şi transformarea lor în
centre de zi pentru copii;
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
dotarea unor imobile şi transformarea lor în
case de tip familial/ apartamente pentru
copii;
asigurarea/ modernizarea utilităţilor
generale şi specifice pentru centrele de zi
pentru copii (inclusiv branşarea la utilităţi)şi
pentru casele de tip familial/ apartamentele
pentru copii;
crearea/modernizarea/ adaptarea
facilităţilor de acces fizic pentru persoane
cu dizabilităţi;
dotări pentru imobilele în care sunt
furnizate servicii de îngrijire de zi/ casele
de tip familial/ apartamentele pentru copii.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 9,
PI 9.1)

Obiectivul
programului
Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie şi
excluziune
socială, prin
măsuri integrate

Solicitanți eligibili

Unități Administrativ
Teritoriale Oraș/ Municipiu/
sectoarele municipiului
București- ca membre în
Grupul de Acțiune Locală din
cadrul Listei SDL-urilor
selectate la finanțare
Parteneriate între UAT
Oraș/Municipiu/ sectoarele
municipiului București membru în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și
lider de parteneriat - și
furnizori publici și privați de
servicii sociale
Furnizori publici și privați de
servicii sociale acreditați
conform legislației în vigoare,
cu o vechime de cel putin un
an, inainte de depunerea
proiectului, cu competențe în
furnizare de servicii sociale,
comunitare, desfasurare de
activitati recreativ-educative,
culturale, agrement și sport.
Întreprinderi de economie
socială de inserție
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Activități eligibile

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de
investiții, în funcție de nevoile specifice
identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de
Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile
de Acțiune Locală și se referă la:
•

investiţiile în infrastructura de locuire construirea/ reabilitare/ modernizare
locuinţelor sociale

•

investiţii în infrastructura de sănătate,
servicii sociale – constructia/ reabilitarea/
modernizarea/ dotarea centrelor
comunitare integrate medico-socială;

•

investiţii în infrastructura de educaţie –
construire/ reabilitare/ modernizare/
dotarea de unităţi de învăţământ
preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli
primare, şcoli gimnaziale etc.);

•

investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate;

•

construirea/ dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Valoare
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile:

0% în cazul
întreprinderilor
de economie
socială de
inserție

30.000 euro pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIUN
I si
POR/2019/9/9
.1/1/BI

Minim 2%
pentru celelalte
categorii de
beneficiari

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, ora
10:00 –

http://regioadrcentru.ro/9
-1-dezvoltarelocalaplasata-subresponsabilita
teacomunitatii/

pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/
9/9.1/1/7R
EGIUNI si
POR/2019/
9/9.1/1/BI

20.000 euro –
pentru apelul
de proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/Întreprind
eri
Valoarea
totală maximă
a pachetului
de proiecte de
infrastructură
la nivel de
strategie:
4.900.000
euro
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Economia sănătății
și echitatea în
accesul la servicii
și tehnologii

Îmbunătățirea
nivelului de
competențe al
profesioniștilor din
sectorul medical.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.8)

APEL NELANSAT
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Solicitanți eligibili

Autorități publice singure sau
în parteneriat cu actori
relevanți:
alte autorități publice centrale
și locale,
universităţi,
ONG-uri,
Universități publice de
Medicină și Farmacie,
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali,
Ministerul Sanatatii,
autorităţile de sănătate
publică,
institutele şi instituţiile
medicale

Activități eligibile

Tipurile de activități/subactivități eligibile care
vor fi finanțate în contextul acestui apel de
proiecte sunt cele care vizează acordarea de
sprijin pentru creșterea capacității tehnice a:
•

profesioniștilor din autoritățile și instituțiile
publice din domeniul sănătății şi/ sau

•

personalului implicat în furnizarea de
servicii medicale şi/ sau

•

specialiștilor implicați în furnizarea de
servicii conexe actului medical prin
furnizarea de programe de formare inclusiv
-

programe postuniversitare de formare
profesională continuă şi/sau

-

programe postuniversitare de
educație permanentă

-

participare la schimburi de
experiență/de bune practici și pentru
dezvoltarea şi implementarea de
instrumente, soluții sau mecanisme de
evaluare a nevoilor şi/sau a
performanței serviciilor medicale.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect:
3.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocughiduleconomiasanatatii-siechitatea-inaccesul-laservicii-sitehnologii/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate
(roma și non-roma)
din orașe/municipii
cu peste 20.000
locuitori –

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) din
orașe/municipii cu
peste 20.000
locuitori, cu
accent pe cele cu
populație
aparținând
minorității roma,
prin
implementarea de
măsuri/ operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului de
DLRC

Autorități publice locale și
unități cu personalitate juridică
aflate în coordonarea sau
subordonate acestora;
Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de formare
profesională;
Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;
Furnizori de servicii sociale
acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Întreprinderi sociale de
inserție;
Angajatori;
Camere de Comerţ şi
Industrie.

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de
Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste
20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de
Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală
implementează SDL-urile prin lansarea de
apeluri aferente intervențiilor specifice acestor
strategii. Activitățile finanțate prin POCU sunt:

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor vor
fi stabilite de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
aferente SDLurilor aprobate

Etapa a III-a a
mecanismului
DLRC

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 5, OS 5.1)

Unităţi şcolare și Inspectorate
Școlare Județene
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•

Sprijin pentru accesul și/ sau menținerea
pe piața muncii

•

Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu

•

Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii
sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv
în cadrul centrelor comunitare integrate

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

•

Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă

•

Asistență juridică pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de
stare civilă

•

Combaterea discriminării și a segregării

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/

Suma minimă
aferentă unei
fișe de proiect
este 101.000
euro,
echivalentul
minim a
477.437,10
RON.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători
postdoctorat

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.iv, OS
6.13)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Creșterea ratei de
participare a
studenților
doctoranzi la
programele din
cadrul
parteneriatelor
nou înființate/
dezvoltate care să
faciliteze inserția
pe piața muncii a
absolvenților și
crearea de
parteneriate noi
între instituțiile de
învățământ
superior și
sectorul privat,
respectiv actori
din domeniul
cercetării și
inovării

Solicitanți eligibili

Instituții de învățământ
superior publice şi private,
acreditate;

Activități eligibile

•

Consolidarea parteneriatelor dintre
universități și actorii din domeniul cercetării
şi inovării pentru stimularea dezvoltării de
noi programe de studii doctorale şi
postdoctorale, cu aplicații directe în
economie, în special în sectoarele
economice cu potențial competitiv şi în
domeniile de specializare inteligentă,
inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar
pentru doctoranzi și sprijinirea
cercetătorilor pentru a se implica în
cercetarea postdoctorală;

•

Activități de cercetare şi de colaborare în
rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători în
scopul asigurării complementarității cu
sectoarele economice cu potențial
competitiv şi cu domeniile de specializare
inteligentă, în sprijinul internaționalizării
învățământului terțiar;

•

Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii către sectorul privat către
instituțiile de învățământ superior privind
nevoile lor de instruire, precum și de la
instituțiile de învățământ către întreprinderi,
pentru a răspunde nevoilor sectorului privat
la nivel regional/ local.

Institute/centre de cercetare
acreditate, inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;
Şcoli doctorale şi graduale cu
personalitate juridică, inclusiv
parteneriate intre acestea și
sectorul privat/ centre de CDI;
Academia Română.
În cadrul acestui apel de
proiecte este obligatorie
includerea în parteneriat a cel
puțin uneia dintre categoriile
de organizații detaliate mai
jos:
Angajatori;
Asociații profesionale;
Camere de comerț și
industrie;

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-apelpocu-pentrusprijinireadoctoranzilorsicercetatorilor/

Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Innotech Student

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)

Obiectivul
programului
Finanțarea
antreprenoriatului
în rândul
studenților, prin
intermediul
administratorilor
de grant

Solicitanți eligibili

Instituţii de învăţământ
superior publice şi private,
acreditate;
Şcoli doctorale şi graduale cu
personalitate juridică, inclusiv
parteneriate intre acestea și
sectorul privat/ centre de CDI;
Institute/ centre de cercetare
acreditate, inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;
Academia Română;
Asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;
Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială;
Furnizori de formare
profesională continuă
autorizaţi, publici şi privaţi;
Organizaţii sindicale şi
patronate;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică;

Activități eligibile

•

•
•
•
•
•
•

•

Campanie de informare a publicului cu
privire la programul de formare
antreprenorială, precum și cu privire la
metodologia de selecție a grupului țintă și,
ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi
sprijinite în cadrul proiectului;
Selectarea grupului țintă ce va participa la
cursurile organizate în cadrul programului
de formare antreprenorială;
Derularea programului de formare
antreprenorială;
Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului;
Organizarea și derularea activităţilor de
tipul întreprinderi simulate;
Efectuarea de stagii de practică;
Furnizarea, de către administratorul
schemei de antreprenoriat, a serviciilor
personalizate de consiliere/ consultanță/
mentorat ulterior finalizării procesului de
selecție a planurilor de afaceri;
Asigurarea înființării și demarării
funcționării întreprinderilor ce vor realiza
planurile de afaceri cu ajutor de minimis în
cadrul proiectului.

Valoarea
grantului
Valoarea
eligibilă a unui
proiect este
de maximum
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

7
octombrie
2020

http://mfe.gov.
ro/calendar/in
notechstudent/

ONG-uri;
Parteneriate între categoriile
menționate.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Curriculum
național
obligatoriu
actualizat pentru
învățământul
primar și gimnazial

Reducerea
părăsirii timpurii a
școlii prin măsuri
integrate de
prevenire și de
asigurare a
oportunităților
egale pentru elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma și
elevii din mediul
rural/ comunitățile
dezavantajate
socio-economic;
Creșterea
numărului de
oferte
educaționale
orientate pe
formarea de
competențe și pe
utilizarea de soluţii
digitale/de tip TIC
în procesul de
predare;
Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic din
învățământul
preuniversitar.

Ministerul Educației Naționale
(MEN)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.i, OS
6.3, 6.5, 6.6)
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Activități eligibile

•

Partenerii eligibili:
Agenţii, structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordonarea MEN
şi alte organisme publice cu
atribuţii în domeniul educaţiei
şi formării profesionale,
inclusiv asigurarea calității în
învățământul preuniversitar;

•

•

Instituţii de învăţământ
(ISCED 1-2) acreditate,
publice şi private, din reţeaua
şcolară naţională;
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
şcolară şi servicii alternative,
publici şi privaţi;
ANP şi instituţii subordonate;
Autoritățile publice locale cu
atribuții în domeniul educaţiei
de nivel preuniversitar;
ONGuri;
Parteneri sociali din
învăţământul preuniversitar
(ex. organizaţii sindicale).

•

Realizarea și adoptarea de către MEN a
unui document strategic de asumare a
viziunii modificărilor în domeniul
curriculum-ului național obligatoriu revizuit
pentru învățământul primar și gimnazial
Fundamentarea unor recomandări cu
caracter metodologic pentru
implementarea curriculum-ului obligatoriu
și a celui opțional pentru învățământul
primar și gimnazial și susținerea
demersurilor de aplicare a noilor planuricadru și programe școlare
Dezvoltarea competențelor profesionale
pentru personalul didactic din
învățământul preuniversitar primar și
gimnazial, în vederea utilizării metodelor
activ-participative de educație bazate pe
noul curriculum centrat pe competente
cheie şi pe nevoile elevilor, în special în
cazul personalului care lucrează cu copiii
aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv
copii aparținând minorității roma, copii cu
nevoi speciale, copii din comunitățile
dezavantajate socioeconomic.
Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
obiectivelor specifice stabilite în cadrul
acestei PI (ex. activități de formare care
promovează incluziunea, activități de
formare în aria elaborării de resurse
educaționale deschise pentru facilitarea
implementării curriculumului, activități de
formare pentru echipele manageriale în
aria monitorizării impactului măsurilor
privind creșterea accesului la educație
etc).

Valoarea
grantului
Se va selecta
un singur
proiect cu
valoare
maximă
eligibilă de
43.932.500
euro

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

30
decembrie
2020 sau la
semnarea
contractului
de
finanțare

http://bit.ly/2w
6zee1
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Programe de
îngrijire a gravidei
şi copilului - etapa
II

Creșterea
numărului de
persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

Institut sau instituţie medicală
publică – spitalele publice cu
servicii de obstetricăginecologie de nivelul III care
au competență la nivelul
regiunii de dezvoltare vizate
de proiect

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, O.S. 4.9)

Activități eligibile

•

Furnizarea de servicii medicale de
screening prenatal

•

Activități de informare, educare,
conştientizare a grupului țintă al serviciilor
de screening prenatal

•
Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății;
Instituțiile și structurile de
specialitate ale Ministerului
Sănătății, care desfășoară
activități în domeniul sănătății
publice la nivel național,
regional, județean și local, cu
personalitate juridică, aflate în
subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea Ministerului
Sănătății, cu excepția CNAS
și a caselor de asigurări de
sănătate;
Autorități ale administrației
publice locale;
Autorități publice - spitalele
publice din rețeaua
autorităților administrației
publice locale;
ONG-uri relevante

Activitatea de prelucrare a datelor cu
caracter personal

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a
proiectului:
2.500.000
euro
pentru
regiunile mai
puțin
dezvoltate

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

16
octombrie
2020

http://mfe.gov.
ro/pocughidulprograme-deingrijire-agravidei-sicopiluluietapa-ii/

2.000.000
euro
pentru
Regiunea
București –
Ilfov

Este obligatorie derularea
proiectului în parteneriat
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Programul naţional
sprijin pentru
înființarea de
întreprinderi
sociale în mediul
rural

Înființarea și
dezvoltarea de
întreprinderi
sociale, inclusiv
întreprinderi
sociale de
inserție, în mediul
rural, pentru
integrarea pe
piaţa muncii a
persoanelor din
grupurile
vulnerabile și
combatere a
sărăciei.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 4,
OS 4.16)

Solicitanți eligibili

Solicitanții /partenerii eligibili
pentru finanțare sunt
administratori ai schemei de
antreprenoriat pentru entități
ale economiei sociale:
a) entități ale economiei
sociale, rețele, uniuni, federații
din sectorul economiei
sociale;
b) alte entități relevante –
furnizori de formare
profesională autorizaţi publici
şi privaţi, furnizori de servicii
de ocupare acreditați publici și
privați, furnizori de servicii
sociale, organizaţii sindicale şi
organizații patronale, asociaţii
profesionale, camere de
comerț și industrie, ONG-uri;
c) autorităţi publice centrale
sau locale, exclusiv în calitate
de parteneri, cu toate
categoriile de entități eligibile
menționate la lit a) și b).

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

a) Informarea publicului cu privire la programul
de formare antreprenorială, precum și cu privire
la metodologia de selecție a grupului țintă și,
ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite;

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 3.000.000
euro

Contributia
solicitantului/pa
rtenerilor
pentru
cheltuielile care
nu fac obiectul
schemei de
ajutor de
minimis –
variabilă

Neprecizat

http://mfe.gov.
ro/rural/

b) Selectarea grupului țintă ce va participa la
acțiunile de sprijin;
c) Derularea programelor de formare
antreprenorială;
d) Alte activități de sprijin oferite în vederea
înființării de întreprinderi sociale;
e) Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului;
f) Furnizarea serviciilor personalizate de
consiliere ulterior finalizării procesului de
selecție a planurilor de afaceri;

Contributia
solicitantului/pa
rtenerilor
pentru
cheltuielile care
fac obiectul
schemei de
ajutor de
minimis - 0%

g) Asigurarea înființării și demarării funcționării
întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri
cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;
h) Decontarea sumelor aferente implementării
planurilor de afaceri selectate în cadrul
proiectului;
i) Monitorizarea funcționării și dezvoltării
entităților de economie sociala finanțate;
j) Asigurarea sustenabilității planurilor de
afaceri.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Viitor pentru tinerii
NEETs II

Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta
între 16 - 29 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile.

Furnizori autorizați de formare
profesională a adulțilorpersoane juridice autorizate;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 2,
OS 2.1 & OS 2.2)

APEL NELANSAT

Îmbunătățirea
nivelului de
competențe,
inclusiv prin
evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în
sistem non-formal
și informal al
tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta
între 16 - 29 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile.

Activități eligibile

•

Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării- persoane juridice
autorizate;
Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;

•
•

Organizații sindicale persoane juridice de drept
privat;
ONG-uri;
Organizații de tineret, legal
constituite;
Camere de Comerț și
Industrie, persoane juridice de
utilitate publică, fără scop
patrimonial;
SPO (inclusiv unitățile cu
personalitate juridică din
subordinea sa);

•

Campanie de informare și promovare în
rândul tinerilor în vederea identificării
persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani
care nu sunt ocupați și nu urmează nici o
formă de educație sau formare în vederea
direcționării acestora către SPO în vederea
înregistrării și profilării;
Sprijin pentru participarea la programele de
FPC prin măsuri integrate și flexibile;
Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, respectiv non-formale și/sau
informale;
Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării;

•

Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a
ocupării pe cont-propriu;

•

Activități de acompaniament, adresate
exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de
ocupabilitate C și D, respectiv” greu
ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în
vederea menținerii acestora în câmpul
muncii.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
proiectului
1.000.000
euro pentru
proiectele
mici;
Valoarea
maximă a
proiectului
este de
4.000.000
euro pentru
proiectele
mari.

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocuviitor-pentrutinerii-neets-ii/

Ajutoarele de
minimis
maxim
acordate
pentru
înființarea de
întreprinderi
pot reprezenta
maxim 40%
din totalul
cheltuielilor
eligibile.

Ministerul Tineretului și
Sportului si instituțiile
subordonate/in coordonare;
Asociații de întreprinderi.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, OS
4.1)

Obiectivul
programului
Menţinerea şi
refacerea
ecosistemelor
degradate şi a
serviciilor
furnizate
(împăduriri,
coridoare
ecologice etc.),
situate în afara
ariilor naturale
protejate

Solicitanți eligibili

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/sau proprietari ai fondului
forestier național aflat în
proprietate publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/sau proprietari ai apelor de
suprafață aflate în proprietate
publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/ sau proprietari de pajiști
permanente aflate în
proprietate publică

Activități eligibile

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
forestiere și a serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
lacustre și de ape curgătoare și a
serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor de
pajiști și a serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor de
peșteri și a serviciilor furnizate

Valoarea
grantului
Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020, ora
10:00

http://www.fon
duriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/62
1

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/ sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Creșterea gradului
de protecție și
conservare a
biodiversității și
refacerea
ecosistemelor
degradate - Apel B

Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversităţii în
conformitate cu
Cadrul de Acţiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeană pentru
Biodiversitate
2020 şi cu
Strategia
Naţională şi
Planul de Acţiune
pentru
Conservarea
Biodiversităţii
2014 – 2020

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, OS
4.1)

Solicitanți eligibili

ANANP

•

Instituţia/ structura care este
responsabilă pentru
administrarea/ asigurarea
managementului ariei
protejate, singură sau în
parteneriat cu:

•

organizaţii neguvernamentale
(asociaţii şi fundaţii);

•

institute de cercetare;
universităţi/ muzee - care să
aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/ sau protecţia
naturii;
autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale.
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Activități eligibile

•

•

Măsuri pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitară, inclusiv reconstrucţia
ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa
ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor
Natura 2000;
Monitorizarea şi evaluarea stării de
conservare a speciilor şi habitatelor de
importanţă comunitară;
Reducerea efectelor presiunilor
hidromorfologice la nivelul cursurilor de
apă în vederea protecţiei biodiversităţii
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru
lucrările de barare transversală a cursului
de apă, restaurarea zonelor umede,
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca
inundabilă a corpurilor de apă etc.);
Crearea şi menţinerea coridoarelor
ecologice, crearea şi menţinerea
coridoarelor de migraţie a speciilor,
conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii
ecologice, menţinerea şi/sau
îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua
de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura
2000;
Alte tipuri de măsuri similare, conform
planurilor de management.

Valoarea
grantului
Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/poim-175milioaneeuro-pentruprotectia-siconservareabiodiversitatiisi-refacereaecosistemelor
-degradate/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Elaborarea
planurilor de
management/
seturilor de măsuri
de conservare/
planurilor de
acţiune pentru
ariile naturale
protejate (inclusiv
cele situate în
mediul marin) şi
pentru speciile de
interes comunitar
neacoperite de
proiectele
anterioare

Creşterea gradului
de protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4,
O.S. 4.1)

Solicitanți eligibili

Agenția Națională pentru Arii
Naturale Protejate
Structura care este
responsabilă pentru
administrarea/ asigurarea
managementului ariei
protejate
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii)
care să aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/ sau protecţia
naturii
Institute de cercetare/
universităţi/ muzee care au în
actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/ sau
protecţia naturii

Activități eligibile

Elaborarea planurilor de management/ seturilor
de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune
pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele
situate în mediul marin) şi pentru speciile de
interes comunitar care nu sunt finanțate în
cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, cu modificările ulterioare)

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
proiectului:
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/poimghidul-pentruaccesareafondurilorpentruelaborareaplanurilor-demanagementseturilor-demasuri-deconservareplanurilor-deactiunepentru-ariilenaturaleprotejate-sipentruspeciile-de-in/

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenstei
n și
Norvegia

Sprijin strategic
pentru dezvoltarea
capacității
organizațiilor
neguvernamentale

Dezvoltarea
capacității ONGurilor de a deveni
sustenabile într-un
context social și
economic în
schimbare, având,
în același timp, un
impact puternic în
comunitățile pe
care le deservesc

Programul Active
Citizens Fund

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

ONG-urile înfiinţate legal, cu
personalitate juridică şi cu
sediul în România,

•

Fundațiile pentru tineret de la
nivel județean și ale
municipiului București /
Fundația Națională pentru
Tineret,

•

Societatea Națională de
Cruce Roșie din România și
structurile sale cu
personalitate juridică

•
•

•

•
•

•
•
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Creșterea gradului de conștientizare în
rândul persoanelor cheie din ONG-uri cu
privire la rolul procesului de dezvoltare
organizațională
Organizarea de training-uri (online și/sau
offline) pentru ONG-uri mai mici, cu mai
puțină experiență
Furnizarea de activități de mentorat/
coaching sau alt tip de sprijin pentru ONGuri mai mici, cu mai puțină experiență
Crearea instrumentelor ce vor fi utilizate în
evaluarea impactului intervențiilor/
activităților organizațiilor vizate și
comunicarea rezultatelor în mod efficient
Crearea mecanismelor pentu ca
profesioniștii din ONG-uri care au
beneficiat de training, mentorat să
acțiuneze ca persoane-resursă pentru alții
Facilitarea participării la rețele, schimbului
de bune practici și învățării reciproce (peer
learning)
Sprijinirea participării ONG-urilor mici/ cu
mai puțină experiență la evenimente
relevante la nivel European/ national/
regional
Sprijinirea ONG-urilor vizate pentru a se
conecta și coopera mai bine cu actorii
relevanți
Dezvoltarea de programe structurate
pentru sprijinirea ONG-urilor în procesul lor
de dezvoltare organizațională, reflectând
întregul proces de dezvoltare a capacităṭi

Valoarea
grantului
Minim
100.000 euro
Maxim
250.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

15
octombrie
2020, ora
16:00

https://activeci
tizensfund.ro/
apel-11/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Schema de ajutor
de minimis privind
programul
guvernamental
„gROwth Investim în copii,
investim în viitor”

Încurajarea
înființării de
grădinițe cu profil
sportiv în scopul
stimulării
dezvoltării
armonioase a
copiilor având în
vedere lipsa unor
asemenea
grădinițe în
România și
asigurării
accesului la
aceste grădinițe
prin stabilirea unor
tarife suportabile.

Persoanele juridice de drept
privat, inclusiv
organizații neguvernamentale,
asociații, fundații și/sau grupuri
fiscale,
Comitetul Olimpic și Sportiv
Român, federațiile sau
cluburile sportive,
care iau inițiativa construirii de
grădinițe cu profil sportiv

Ajutorul de minimis se acordă pentru construcția
și/sau înființarea, amenajarea și dotarea
grădinițelor cu profil sportiv.

În cadrul prezentei
scheme de ajutor
de minimis se vor
acorda ajutoare
unui număr de
1.000 de
beneficiari.

Se finanțează numai proiectele care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
a) clădirea este dimensionată pentru cel puțin 2
săli de grupă standard, instituite conform
prevederilor legale în vigoare, și are toate
facilitățile necesare conform prevederilor
prezentei scheme;
b) clădirile în care se vor organiza grădinițe cu
profil sportiv pot fi construcții noi sau existente
care se vor moderniza și amenaja cu
schimbarea funcțiunii, cu condiția ca în clădirea
respectivă să nu fi funcționat o creșă și/ sau
grădiniță în ultimii 5 ani;
c) obiectivele de investiții trebuie să
îndeplinească standarde minime de construcție,
de dotare generală și sportivă, de personal de
specialitate și de echipamente sportive, conform
prevederilor prezentei scheme;
d) existența unui număr de minimum 10 angajați
aferenți proiectului pe perioada de funcționare a
grădiniței, atât personal de specialitate, cât și
personal de deservire.

Valoarea
grantului
Maxim
500.000 de
euro

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Contribuția
proprie a
beneficiarului
trebuie să
acopere
diferența
necesară
finalizării și
funcționării
corespunzătoar
e a proiectului
de investiții.

31
decembrie
2020

http://gov.ro/r
o/stiri/primareuniune-acomisieipentruprogramulgrowthinvestim-incopiiinvestim-inviitor

Activitatea în grădinițele cu profil sportiv
realizate în cadrul Programului va fi menținută
cel puțin 10 ani de la data obținerii autorizației
de funcționare; în caz contrar, beneficiarul va
rambursa suma obținută ca ajutor de minimis
conform prevederilor prezentei scheme.
Proiectele de investiții beneficiare ale
Programului trebuie să fie realizate în cel mult
24 de luni de la emiterea Acordului de finanțare.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul
Naţional de Sprijin
al României în
sectorul vitivinicol
2019-2023

Obiectivul
programului
Creșterea
competitivității
producătorilor de
vinuri, a
performanței
economice a
întreprinderilor,
precum și pentru
perfecționarea
tehnologiilor de
vinificație prin
care se obțin
vinuri calitativ
superioare

Solicitanți eligibili

Persoane juridice cu
domiciliul fiscal în România

Activități eligibile

•

Instituţii şi unităţi de
cercetare-dezvoltare
vitivinicolă, definite conform
legislaţiei naţionale în vigoare
Persoane fizice autorizate,
întreprinderi familiale,
întreprinderi individuale
Asociaţii de doi sau mai mulţi
producători şi/sau organizaţii
interprofesionale

•
•
•
•

promovarea vinurilor, prin submăsura de
promovare a vinurilor produse în UE care
constă în acţiuni de informare în statele
membre, în scopul informării
consumatorilor cu privire la consumul
moderat de vin şi la schema de denumiri
de origine controlată şi indicaţii
geografice, precum şi submăsura de
promovare în ţări terţe, în vederea
îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu
denumire de origine controlată, indicaţie
geografică sau a vinurilor pentru care se
indică soiul viţei-de-vie;
restructurarea şi reconversia podgoriilor;
asigurarea recoltei;
investiţii;
distilarea subproduselor.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
Minim 50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://www.api
a.org.ro/ro/dir
ectia-masuride-piata/vitivinicole/progr
amul-nationalde-sprijin-insectorulvitivinicol2019-2023

Operațiunile principale din cadrul programului de
investiții pentru care se acordă finanțare sunt:
a) construcția imobilelor destinate vinificației
(crame), a laboratoarelor pentru controlul
calității, a imobilelor cu destinația de prezentare
și vânzare și a sălilor de degustare;
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a
instalațiilor sau echipamentelor aferente
recepției, producției, ambalării, depozitării,
pentru laboratoarele pentru controlul calității,
pentru imobilele cu destinația de prezentare și
vânzare, precum și pentru sălile de degustare.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont2020
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Creșterea
vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul
cercetării si
inovării;
Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
Europeană de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți romani
la Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de către
aceștia in
viitoarele proiecte
Orizont 2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor
romanești in
proiecte cu
finanțare
internaționala;
Creșterea ponderii
finanțării externe
in totalul
cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.

Organizații de cercetare de
drept public sau privat din
Romania care implementează
proiectele câștigate la
competițiile Orizont 2020

Finanțarea naționala se aloca pentru activități
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistică, participări la conferințe
etc.). Aceasta finanțare va fi alocată
departamentului din universitate sau institutului,
care derulează proiectul finanțat de Comisia
Europeană.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de CE
de tip ERA
Chair;
Pentru restul
instrumentelor
de finanțare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Activitățile propuse trebuie sa conducă la
consolidarea capacitații instituționale de a
participa in mod susținut la noi competiții
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participariilaOrizont2020.h
tml
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Islanda,
Lichtenstein
și Norvegia

Participare civică
în zone insuficient
deservite –

Stimularea
implicării civică în
zone și pentru
grupuri țintă
insuficient
deservite

Organizaţii neguvernamentale
şi non-profit (ONG)

granturi mici

Fundațiile pentru tineret de la
nivel județean și ale
municipiului București,
precum și Fundația Națională
pentru
Tineret

•

Îmbunătăţirea educației civice și a
drepturilor omului în zone insuficient
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de
parteneriate între ONG-uri mari/ cu
experiență și ONG-uri mai mici/ cu mai
puţină experienţă

•

Susţinerea participării active a cetățenilor în
activități civice

Societatea Națională de
Cruce Roșie din România

•

Litigii/ cazuri întreprinse în justiţie privind
susţinerea participării cetăţenilor (consiliere,
asistență juridică etc.)

În cadrul acestui apel de
finanţare sunt încurajate
parteneriatele între ONG-uri
mici şi:

•

Organizarea de activități educaționale (în
afara sistemului formal) privind protecția
mediului/ schimbărilor climatice prin metode
experiențiale, inovatoare și creative.
Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii,
elevii/ studenţii etc.

•

Inițiative de advocacy şi de monitorizare a
politicilor prin abordări participative privind
probleme legate de protecția mediului/
schimbărilor climatice

•

Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în
legătură cu protecția mediului/ schimbărilor
climatice (consiliere, asistență juridică etc.)

• alte ONG-uri active în
acelaşi domeniu sau în alte
domenii de activitate
complementare, precum
mediu şi schimbări
climatice, buna guvernare,
educație, dezvoltarea
comunității etc.
• alți stakeholderi (membri ai
comunităţii, autorități,
instituții publice, massmedia, sectorul privat)
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Activități eligibile

Valoarea
grantului
Între 5.000 și
50.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

11
noiembrie
2020

https://activeci
tizensfund.ro/
apel-1/

30 iunie
2021

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Islanda,
Lichtenstein
și Norvegia

Program de
finanțare
Conştientizare
privind drepturile
omului şi
tratament egal –
granturi mici

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Creșterea gradului
de conștientizare
privind drepturile
omului/ tratament
egal la nivel local,
în zone și/sau
pentru grupurile
țintă insuficient
deservite

Organizaţii neguvernamentale
şi non-profit (ONG)

Campanii pentru creșterea nivelului de
conștientizare, abordarea stereotipurilor și
susținerea/ consolidarea/ extinderea
schimbărilor pozitive in atitudini și practici legate
de drepturile omului, egalitate de gen și violență
bazată pe gen (VGB)

5.000 - 50.000
euro

Fundațiile pentru tineret de la
nivel județean și ale
municipiului București precum
și Fundația Națională pentru
Tineret
Societatea Națională de
Cruce Roșie din România

Promovarea și crearea de spații sigure și
motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica
și raporta situații de încălcare
a drepturilor omului, a se implica activ în
apărarea drepturilor omului și promovarea
tratamentului egal.

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

11
noiembrie
2020

https://activeci
tizensfund.ro/
apel-4/

30 iunie
2021

Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice
sau private (mass media, dar nu exclusiv) în
vederea promovării și apărării drepturilor omului
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin
pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte
părți implicate) ale
discriminării și incălcării drepturilor omului,
inclusiv servicii privind egalitatea de gen și
violența bazată pe gen;
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă
în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în
activitatea lor a unei perspective a
drepturilor omului și tratamentului egal;
Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în justiție
privind drepturile omului/ tratament egal
(consiliere, asistență juridică etc.);
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și
nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție;
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor
omului asupra îmbătrânirii (ageism).
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Islanda,
Lichtenstein
și Norvegia

Program de
finanțare
Conştientizare
privind drepturile
omului şi
tratament egal –
granturi tip
răspuns rapid

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Creșterea gradului
de conștientizare
privind drepturile
omului/ tratament
egal la nivel local,
în zone și/sau
pentru grupurile
țintă insuficient
deservite

Organizaţii neguvernamentale
şi non-profit (ONG)

Campanii pentru creșterea nivelului de
conștientizare, abordarea stereotipurilor și
susținerea/ consolidarea/ extinderea
schimbărilor pozitive in atitudini și practici legate
de drepturile omului, egalitate de gen și violență
bazată pe gen (VGB)

Fundațiile pentru tineret de la
nivel județean și ale
municipiului București precum
și Fundația Națională pentru
Tineret
Societatea Națională de
Cruce Roșie din România

Valoarea
grantului
Între 5.000 și
15.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
27 aprilie
2023

Informații
suplimentare
https://activeci
tizensfund.ro/
apel-4/

Promovarea și crearea de spații sigure și
motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica
și raporta situații de încălcare
a drepturilor omului, a se implica activ în
apărarea drepturilor omului și promovarea
tratamentului egal.
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice
sau private (mass media, dar nu exclusiv) în
vederea promovării și apărării drepturilor omului
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de sprijin
pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte
părți implicate) ale
discriminării și incălcării drepturilor omului,
inclusiv servicii privind egalitatea de gen și
violența bazată pe gen;
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă
în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în
activitatea lor a unei perspective a
drepturilor omului și tratamentului egal;
Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în justiție
privind drepturile omului/ tratament egal
(consiliere, asistență juridică etc.);
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și
nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție;
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor
omului asupra îmbătrânirii (ageism).
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Norvegia

Program de
finanțare
Dezvoltarea
întreprinderilor

(MECANISMUL
FINANCIAR
NORVEGIAN)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Creșterea
competitivității
întreprinderilor din
România în cadrul
domeniilor de
interes: Inovația
industriei verzi,
Creștere Albastră
și Tehnologia
Informației și
Comunicațiilor

Întreprinderi mici şi mijlocii și
întreprinderi mari, care au o
vechime de cel puţin 3 ani (cel
puţin un an în cazul sectorului
TIC)

Programul va finanța proiecte propuse de
întreprinderile din România într-unul din cele trei
domenii de interes:

Parteneri eligibili: orice
entitate privată sau publică,
comercială sau necomercială,
înregistrată ca persoană
juridică în Norvegia sau în
România

Inovația în industria verde
• Dezvoltarea, implementarea și investiția în
tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul
• Dezvoltarea de produse și servicii „verzi”
• Dezvoltarea și implementarea „proceselor
de producție verzi”
Dezvoltare „albastră” - Blue Growth
• Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri
maritime
• Dezvoltarea de soluții legate de transportul
maritime
• Dezvoltarea și investițiile în turismul de
coastră sau maritime
• Dezvoltarea și investiții în biotehnologii
„albastre”
• Dezvoltarea și investițiile în resurse aferente
exploatării miniere a fundului mării
• Dezvoltarea de soluții de energie albastră
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit
și acvacultură
• Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de
gestionare a gunoiului și deșeurilor maritime
• Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru
rezervele de apă, inclusiv desalinizare

Valoarea
grantului
Valoarea
minimă
solicitată:
200.000 euro
Valoarea
maximă
solicitată:
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

17
septembri
e 2020

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/busine
ssdevelopment/r
omania/smesgrowth-2ndcall/

Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/
soluțiilor ITC
• Dezvoltarea produselor/ proceselor/
soluțiilor care integrează tehnologii ITC
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Programul național
multianual pentru
susținerea
meșteșugurilor și
artizanatului

Susținerea micilor
meșteșugari in
promovarea
produselor proprii
şi conservarea şi
stimularea
promovării mai
largi a tradițiilor
autohtone

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

societăți cooperative,

Programul constă în organizarea Târgului
naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2020 pe
durata a 3 zile.

persoane fizice autorizate
care desfășoară activități
economice in mod
independent,

Perioada de desfășurare a Târgului precum si
locația vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel
puțin 5 zile înainte de desfășurarea
evenimentului.

Suma maximă
acordată unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu
va depăși
2000 lei
pentru târg

întreprinderi individuale,

În cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor
putea prezenta produsele proprii
(meșteșugărești si/sau de artizanat) şi vor putea
desfășura activități economice în condițiile
legislației în vigoare. De asemenea, beneficiarii
prezenți la târg vor putea organiza la standul
propriu pentru vizitatorii interesați, sesiuni de
ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru
artizanii şi meșteșugarii vor explica şi
demonstra practic cum se pregătesc şi se obțin
produsele lor.

Întreprinderi mici şi mijlocii,

întreprinderi familiale,
asociații profesionale sau
fundații ce au ca scop
promovarea meșteșugurilor si
a meseriilor care presupun un
număr mare de operații
executate manual, a
produselor si serviciilor cu
specific tradițional, inclusiv din
domeniul artei populare si
artizanatului
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Suma maximă
aferentă
cazării pentru
beneficiari
este de
maxim 1600
lei/beneficiar
pentru patru
nopți de
cazare

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita
Apel
nelansat

Data de la
care este
activă
înregistrare
a on-line se
comunică
pe site-ul
instituției cu
minim 5
zile înainte
de data
începerii
procesului
de
înregistrare

Informații
suplimentare
http://www.im
m.gov.ro/ro/2
020/02/26/an
untrepublicareproiectproceduraprogramulnationalmultianualpentrusustinereamestesugurilo
r-siartizanatului2020/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Kaufland
România

Program de
finanțare
START ONG 2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Încurajarea
organizațiilor nonguvernamentale,
grupurilor
informale/de
inițiativă și
instituțiilor să
dezvolte și să
implementeze
proiecte de
responsabilitate
social care să
ducă la
dezvoltarea
comunităților din
care acestea fac
parte

ONG-urile și fundațiile, fără
scop lucrativ, înființate legal și
cu sediul în România, cu
venituri totale de maxim
50.000 euro în anul 2019;
ONG-urile și fundațiile, fără
scop lucrativ, înființate legal și
cu sediul în România
constituite în anul 2020;
Instituțiile publice (unități de
învățământ preuniversitar:
grădinițe, școli, licee/colegii,
centre de copii/bătrâni,
cantine sociale publice) care
au personalitate juridică
proprie;

Activități eligibile

Programul susține proiecte care au un impact
pozitiv în:
•

Educație

•

Sănătate

•

Mediu

•

Social

•

Cultură

Valoarea
grantului
Proiecte în
valoare
maximă de
1.000 euro;
Proiecte cu o
valoare
cuprinsă între
1.000 și 5.000
euro;

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Se
derulează
sesiuni
lunare de
depunere
pe tot
parcursul
anului 2020

https://starton
g.ro/storage/2
020/StartONG
Regulament.p
df

Proiecte cu o
valoare
cuprinsă între
5.000 și
10.000 euro.

Grupurile informale/de
inițiativă.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Fondul pentru
inovare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
proiectelor care
demonstrează
tehnologii,
procese sau
produse extrem
de inovatoare
care sunt suficient
de mature și au
un potențial
semnificativ de
reducere a
emisiilor de gaze
de seră

Entități private, entități publice
sau organizații internaționale
din toate statele membre ale
UE, Islanda și Norvegia

Activități eligibile

•

Cererile pot fi depuse și de un
consorțiu de persoane juridice
care acționează împreună
•

•

activități care susțin inovarea în tehnologii
și procese cu emisii reduse de carbon în
sectoarele enumerate în anexa I la
Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și
utilizarea de carbon care contribuie în mod
substanțial la atenuarea schimbărilor
climatice, precum și produse care
înlocuiesc cele cu consum intens de
carbon produse în sectoarele enumerate în
anexa I la Directiva EU ETS
activități care ajută la stimularea
construcției și funcționării proiectelor care
vizează captarea și stocarea geologică de
CO2 în condiții de siguranță pentru mediu
(CCS)
activități care ajută la stimularea dezvoltării
tehnologiilor inovatoare de energie
regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea
grantului
Valoarea
proiectului:
minim
7.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 40%

Termen
limita

Informații
suplimentare

29
octombrie
2020

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/oppor
tunities/docs/
20212027/innovfun
d/wp-call/callfiche_innovfu
nd-lsc-2020twostage_en.pdf

În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt
încă gata pentru comercializare, se rezervă un
buget separat de 8 milioane euro pentru
asistența destinată dezvoltării proiectelor.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Corpul european
de solidaritate –
Cerere de
propuneri 2020
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Obiectivul
programului
Corpul european
de solidaritate
urmărește să
ofere tinerilor, cu
sprijinul
organizațiilor
participante,
oportunități ușor
accesibile pentru
implicarea în
activități de
solidaritate care
să aducă
schimbări
societale pozitive
în societate,
îmbunătățind în
același timp
capacitatea de
inserție
profesională și
tranziția către
piața muncii,
inclusiv prin
sprijinirea
mobilității
voluntarilor,
stagiarilor și
lucrătorilor tineri.

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat poate solicita finanțare

Activități eligibile

•

Proiecte de voluntariat

•

Parteneriate de voluntariat (acorduri
specifice pentru 2020 în cadrul ACP 20182020)

•

Echipe de voluntari în domenii cu
prioritate ridicată

•

Stagii și locuri de muncă

•

Proiecte de solidaritate

•

Eticheta de calitate

Valoarea
grantului
Nivelul
granturilor
atribuite
variază în
funcție de
anumiți
factori, cum ar
fi tipul
proiectului și
numărul
partenerilor
implicați

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

1 octombrie
2020

https://www.e
urodesk.ro/stir
e/vrs/IDstire/6
78?fbclid=IwA
R0PxTHhEP
w82gA4U4JU
QLVhMZY4C
vyMA7uHU7h
I_ZJJYRtpciuSk
ixe4g
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Facilitate pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației –

Selectarea
instituțiilor care
vor deveni
intermediari
financiari în cadrul
Facilității pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației

Apel pentru
exprimarea
interesului
(FONDUL
EUROPEAN
PENTRU
INVESTIȚII
STRATEGICE)
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Solicitanți eligibili

Instituțiile financiare
Universitățile
Furnizorii de educație și de
formare

Activități eligibile

Fondul European de Investiții va furniza gratuit o
garanție limitată de primă pierdere (sau
contragaranție) intermediarilor financiari
selectați care creează noi portofolii de finanțare
a datoriilor pentru studenți și pentru
întreprinderi.
Studenții și întreprinderile eligibile vor putea
avea acces la diferite tipuri de finanțare (de
exemplu, împrumuturi, plăți reportate,
împrumuturi legate de venituri etc.) prin
intermediari financiari dedicați, cum ar fi instituții
financiare, universități și centre de formare
profesională, garantate de UE.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
octombrie
2020 –

https://www.ei
f.org/what_we
_do/guarante
es/skills-andeducationguaranteepilot/index.ht
m

termenul
limită de
transmitere
a cererii de
exprimare
a
interesului

În ultimă instanță, datorită garanției, beneficiarii
finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în
condiții mai bune.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
PROGRAMUL
ERASMUS+
- CERERE DE
PROPUNERI 2020

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
șanselor de
angajare ale
tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori,
precum si
îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat activ în domeniul
educației, formării, tineretului
și sportului
Grupurile de tineri active în
domeniul tineretului, nu
neapărat în contextul unei
organizații de tineret, pot
solicita finanțare pentru
mobilitatea în scopul învățării
pentru tineri și lucrători de
tineret, precum și pentru
parteneriate strategice în
domeniul tineretului.

Activități eligibile

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea
persoanelor în scopul învățării
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
tineretului – termene limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
învățământului superior –
termen:05.02.2020
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
educației și formării profesionale, al
învățământului școlar și al educației pentru
adulți – termen limită: 05.02.2020
• Programele comune de masterat Erasmus
Mundus - termen limită: 13.02.2020
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru
inovare și schimb de bune practici
• Parteneriate strategice în domeniul
tineretului -termene limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
• Parteneriate strategice în domeniul
educației și formării – termen limită:
24.03.2020
• Universitățile europene – termen:
26.02.2020
• Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020
• Alianțele competențelor sectoriale -termen
limită: 26.02.2020
• Consolidarea capacităților în domeniul
învățământului superior –
termen:05.02.2020
• Consolidarea capacităților în domeniul
tineretului – termen limită: 05.02.2020
Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru
reformarea politicilor
• Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,
01.10.2020

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
https://eurlex.europa.eu/
legalcontent/RO/T
XT/PDF/?uri=
CELEX:C201
9/373/06&fro
m=EN

Activitățile Jean Monnet - termen:20.02.2020
Sport – termen limită: 21.04.2020
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
pregătirea
proiectelor de
infrastructură în
domeniul
specializării
inteligente

Solicitanți eligibili

Obiectivul
programului
Întărirea
capacității
beneficiarilor de
proiecte finanțate
din FESI de a
pregăti şi de a
implementa
proiecte mature

Agențiile pentru dezvoltare
regională
Grupul țintă este format din
entitățile care pot fi beneficiari
de sprijin prin intermediul
schemei de ajutor de
stat/minimis administrată de
fiecare ADR, și anume:
•

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ
TEHNICĂ 20142020, AP 1, OS 1.1,
Acțiunea 1.1.1)

NOU!

•

•
•
•
•
•
•
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unitățile administrativ
teritoriale locale/județene
în parteneriat cu
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/întrepri
nderi mici, mijlocii și
mari;
parteneriate între
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderile
și/sau întreprinderile
mici, mijlocii și mari;
universități;
institute de cercetare;
organizații
neguvernamentale
(ONG-uri);
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare;
microîntreprinderi;
întreprinderi mici, mijlocii
și mari.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice
aferente proiectelor de specializare inteligentă
care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii
generale:

Bugetul
maxim pentru
elaborarea
documentației
tehnicoeconomice
aferente unui
proiect de
infrastructură
este de
maximum 5%
din valoarea
investiției.

•

să vizeze cel puțin unul dintre domeniile
de specializare inteligentă cuprinse în
Strategiile de Specializare Inteligentă
elaborate la nivelul unei regiuni;

•

să fie rezultatul unui proces de
preselecție sau al procesului de
descoperire antreprenorială desfășurat la
nivel regional;

•

să aibă valoarea estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului
cuprinsă între 5.000.000 euro și
25.000.000 euro pentru proiectele
depuse de parteneriate între universități,
institute de cercetare, ONG, alte entități
publice sau private de cercetaredezvoltare-inovare, microîntreprinderile
și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari
sau individual de oricare dintre entitățile
de mai sus. Beneficiarii pot constitui
parteneriate în vederea pregătirii
proiectelor menționate anterior;

•

Maximum
200.000 euro
pentru ajutorul
de minimis

Contribuția
beneficiarului
Ajutor de
minimis:
0% - pentru
autoritățile
publice locale,
universități,
institute de
cercetare,
IMM,
întreprinderi
mari și ONG

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
octombrie
2020, ora
23.59

http://mfe.gov.
ro/poat-ghidulpentrupregatireaportofoliuluide-proiecte-indomeniulspecializariiinteligente/

Ajutor de stat:
50% - pentru
IMM

Maximum
2.000.000
euro/proiect
pentru ajutorul
de stat

să aibă valoarea estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului
cuprinsă între 10.000.000 euro și
45.000.000 euro pentru proiectele
depuse de unitățile administrației publice
locale/județene, în parteneriat cu
universități, institute de cercetare, ONG,
alte entități publice sau private de
cercetare-dezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/ întreprinderi mici,
mijlocii și mari. Beneficiarii pot constitui
parteneriate în vederea pregătirii
proiectelor menționate anterior.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Program pilot
pentru sprijinirea
formării inițiale a
cadrelor didactice
pentru
învățământul
preuniversitar

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN
2014 - 2020, Axa 6,
OS 6.7, 6.9 & 6.11)

NOU!

Obiectivul
programului
Acordarea de
sprijin financiar
pentru pilotarea
unor programe de
masterat didactic
cu un număr
minim de 400 de
persoane,
licențiate în
domenii diferite.

Solicitanți eligibili
Ministerul Educației și
Cercetării;
Instituțiile de învățământ
superior acreditate, publice și
private selectate prin Ordinul
ministrului educației și
cercetării nr. 4524/2020
privind înființarea și
dezvoltarea programelor
universitare de master didactic
să deruleze pilotarea
masteratului didactic;

Activități eligibile

•

•

•
•

Agenții, structuri aflate în
coordonarea/subordonarea
MEN și alte organisme publice
cu atribuții în domeniul
învățământului superior.
În cadrul prezentului apel de
propuneri de proiecte va fi
finanțată o singură operațiune
care demonstrează acoperirea
națională, în ordinea
punctajelor obținute în etapa
de verificare tehnică și
financiară.

•

•
•
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Instituirea și utilizarea unor pachete
integrate de măsuri de asistență
educațională și sprijin financiar care să
includă, de exemplu: burse de studii,
mobilități, constituirea de rețele și
comunități virtuale etc.;
Activități comune derulate cu studenți și
personal didactic, precum activități de
consiliere, activități de informare,
organizarea unor vizite la universități,
campanii de conștientizare;
Activități de cooperare transnațională;
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din
învățământul terțiar universitar și nonuniversitar (stagii de pregătire la agenți
economici, programe de schimb de
experiență și diseminare de bune
practici);
Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+ în
vederea completării formării
inițiale/continue a acestuia în relație cu
domeniile de formare stabilite în cadrul
prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se
bazează inclusiv pe consultări cu rețele
internaționale de cercetare și de afaceri,
în completarea celor de la nivel național;
Alte acțiuni inovative, inclusiv prin
activități de cooperare transnațională
Dezvoltarea de oferte educaționale cu
conținut inovator în învățământul terțiar
universitar și non-universitar tehnic prin
corelarea cu nevoile pieței muncii din
sectoarele economice cu potențial
competitiv, identificate conform SNC şi din
domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI (promovarea educației
antreprenoriale, resurse de studiu
moderne și flexibile etc.).

Valoarea
grantului
Maxim
17.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

25
septembrie
2020, ora
16.00

http://mfe.gov.
ro/pocughidulprogram-pilotpentrusprijinireaformariiinitiale-acadrelordidacticepentruinvatamantulpreuniversitar/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 155
din 3 septembrie
2020 privind unele
măsuri pentru
elaborarea
Planului naţional
de relansare şi
rezilienţă necesar
României pentru
accesarea de
fonduri externe
rambursabile şi
nerambursabile în
cadrul
Mecanismului de
redresare şi
rezilienţă

Asigurarea
ameliorării stării
economiei
naţionale după
criza generată de
COVID-19,
creşterea
economică şi
crearea de locuri
de muncă
necesare pentru
incluziunea forţei
de muncă,
sprijinirea tranziţiei
verzi şi a celei
digitale pentru
promovarea
creşterii durabile

Solicitanți eligibili

a)

b)

c)
d)

e)
f)
NOU!
g)

h)

i)
j)
k)
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ministerele de resort,
singure sau în
parteneriate
interinstituţionale sau
împreună cu autorităţi
publice centrale/ locale
sau asociaţii de
dezvoltare comunitare;
instituţii de învăţământ
superior de stat şi
autorităţi publice locale
din municipii reşedinţă de
judeţ, municipii şi oraşe,
autorităţile publice central;
unităţile sanitare;
instituţiile de învăţământ
superior de stat şi institute
de cercetare-dezvoltare
din România;
operatorii de apă şi
canalizare;
autorităţile publice locale
ale localităţilor rurale
limitrofe localităţilor
urbane;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă;
Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă
şi unităţile subordinate;
instanţele de judecată,
parchete, etc;
instituţiile şi autorităţile
publice centrale;
Autoritatea pentru
Digitalizarea României,
autorităţile publice
centrale şi locale.

Activități eligibile
Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat,
prin ordonator principal de credite Ministerul
Fondurilor Europene, pentru pregătirea
proiectelor de infrastructură în
următoarele domenii:
a) adaptarea la schimbări climatice;
b) mobilitate urbană, regenerare urbană,
turism şi cultură, ecologizare platforme
industriale, investiţii în infrastructura
educaţională;
c) domeniul sănătăţii;
d) cercetare în domeniul transferului
tehnologic pentru extindere/reabilitare
/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare
cu echipamente/utilaje/dotări independente;
e) apă-canalizare;
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate
localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane;
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii
de urgenţă prin extinderea reţelei
de subunităţi de intervenţie din structura
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă;
h) constituirea unor depozite regionale şi
crearea stocurilor de materiale şi
tehnică - inclusiv medicală, pentru gestionarea
unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate
scăzută generate de manifestarea riscurilor;
i) proiecte de infrastructură din sistemul
judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare;
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei şi securităţii cibernetice;
k) proiecte de transformare/tranziţie digitală,
inclusiv prin robot process automation, a
serviciilor administraţiei publice centrale şi
locale.

Valoarea
grantului
În funcţie de
valoarea
estimată a
proiectului de
investiţii
publice, dar
nu mai mult
de 3% din
valoarea
estimată a
acestuia

Contribuția
beneficiarului
Neprecizată

Termen
limita

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocume
nt/229799
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijinirea
entităților de
inovare și transfer
tehnologic (ITT)

Creşterea inovării
în firme prin
susţinerea
entităților de
inovare şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

Entitățile de inovare și transfer
tehnologic cu personalitate
juridică

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/ servicii, inclusiv a utilităţilor
generale şi achizitionarea de echipamente) și
necorporale legate de:

Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional:

Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional

13
septembri
e 2020, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
A)

Entitățile de inovare și transfer
tehnologic prin entitatea
juridică în cadrul căreia este
constituită fără personalitate
jurifică
Parteneriatele între entitățile
de inovare și transfer
tehnologic
Important!
La depunerea cererii de
finanțare se poate face doar
dovada inițierii demersurilor
necesară pentru obținerea
acreditării/ autorizării entității
de inovare și transfer
tehnologic. Autorizarea
provizorie/ acreditarea trebuie
să fie obținută cel mai târziu
în termen de maxim 6 luni de
la efectuare plății finale în
cadrul proiectului.
Iniţiativa constituirii unei
entităţi din infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic
poate aparţine autorităţilor
administraţiei publice centrale
sau locale, unităţilor de
cercetare, universităţilor,
camerelor de comerţ şi
industrie, asociaţiilor patronale
şi profesionale, precum şi
agenţilor economici cu sediul
în România.
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•

•

•

Crearea unei noi unități de prestare
servicii de transfer tehnologic cu
relevanță pentru domeniile de
specializare inteligentă identificate.
Extinderea capacității unei unități
existente prin creșterea volumului a cel
puțin unui serviciu de transfer tehnologic
cu relevanță pentru domeniile de
specializare inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate
implica doar o diversificare/extindere a
serviciilor/producției unei unități existente
de inovare și transfer tehnologic.
B.Componenta/măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor
de inovare și transfer tehnologic)
•
•
•

Minim
75.000 euro

Întreprindere
mare:
Minim 50%

Maxim
3 milioane
euro
Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim
75.000 euro

Maxim
200.000 euro

Întreprindere
mijlocie:
Minim 40%

Întreprindere
mică și micro:
Minim 30%
Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim 10%

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul
implicat in activitatea de transfer
tehnologic
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice (PST)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
B)

Solicitanți eligibili

Obiectivul
programului
Dezvoltarea
parcurilor științifice
și tehnologice din
mediul urban și
rural, din zonelele
cu concentrare
economică din
regiunile mai puțin
dezvoltate din
România (Nord
Est, Sud
Muntenia, Nord
Vest, Centru)

Solicitantul eligibil în sensul
prezentului ghid este
parteneriatul dintre membrii
asocierii în participațiune
constituite în vederea creării
parcului științific și tehnologic
și administratorul parcului.
Iniţiativa constituirii parcului
ştiinţific şi tehnologic aparţine
persoanelor juridice şi fizice:
•

•

instituţie de învăţământ
superior acreditată şi/sau
o unitate de cercetaredezvoltare, pe de o
parte, şi
regii autonome, companii
naţionale, societăţi
comerciale, administraţia
publică locală, asociaţii
patronale sau
profesionale, persoane
fizice, investitori români
sau străini, pe de altă
parte.

Activități eligibile
A.Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/ servicii, inclusiv a utilităţilor
generale şi achizitionarea de echipamente) și
necorporale legate de:
•

•

•

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate
implica doar o diversificare/extindere a
serviciilor/producției unei unități existente
de inovare și transfer tehnologic.
B.Componenta/măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor
de inovare și transfer tehnologic)
•
•
•
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Crearea unei noi unități de prestare
servicii de transfer tehnologic cu
relevanță pentru domeniile de
specializare inteligentă identificate.
Extinderea capacității unei unități
existente prin creșterea volumului a cel
puțin unui serviciu de transfer tehnologic
cu relevanță pentru domeniile de
specializare inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.

Valoarea
grantului
Minim
75.000 euro
Maximum
valoarea
alocării
regională
pentru
prezentul
apel/fiecare
regiune de
dezvoltare în
parte.

Pentru
componenta
de minimis din
cadrul
proiectului,
valoarea
finanțării
nerambursabil
e acordate
este de
minimum
75.000 euro și
și maximum
de 200.000
euro.

Contribuția
beneficiarului
Pentru
componenta/
măsura de
ajutor
regional:
Minim 50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

13
septembri
e 2020, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

Pentru
componenta
finanțabilă prin
ajutor de
minimis:
Minim 10%

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul
implicat in activitatea de transfer
tehnologic.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

IMM sau IMM în
parteneriat cu ITT
pentru investiţii de
transfer tehnologic

Creşterea inovării
în firme prin
susţinerea
entităților de
inovare şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

A. Întreprinderile mici și
mijlocii, cu condiția bugetării
cheltuielilor de transfer
tehnologic aferente proiectului
și respectiv colaborării în
vederea realizării acestora pe
perioada de implementare a
proiectului cu o enitate de
inovare și transfer tehnologic
autorizată provizoriu/ acreditat
în conformitate cu prevederile
legale în vigoare. În acest caz
ITT este considerat beneficiar
indirect de ajutor de minimis.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
C)

APEL NELANSAT

Activități eligibile

•

Investiții în active corporale

•

Investiții în active necorporale

•

Investiții în realizarea de instrumente de
comercializare on-line a serviciilor/
produselor proprii ale IMM.

•

Investiţii de dezvoltare experimentală

•

Investiţii în alte activităţi de inovare

•

Investiţii în activităţile de realizare a
produsului (bun sau serviciu) sau
procesului

Valoarea
grantului
Minimum
25.000 euro
Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

B. Parteneriatul dintre o
întreprindere mică sau mijlocie
și o enitate de inovare și
transfer tehnologic pentru
implementarea proiectului. In
acest caz, atât IMM cât și ITT
sunt beneficiari direcți de
ajutor de minimis.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Economia sănătății
și echitatea în
accesul la servicii
și tehnologii

Îmbunătățirea
nivelului de
competențe al
profesioniștilor din
sectorul medical.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.8)

APEL NELANSAT
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Solicitanți eligibili
Autorități publice singure sau
în parteneriat cu actori
relevanți:
alte autorități publice centrale
și locale,
universităţi,
ONG-uri,
Universități publice de
Medicină și Farmacie,
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali,
Ministerul Sanatatii,
autorităţile de sănătate
publică,
institutele şi instituţiile
medicale

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Tipurile de activități/ subactivități eligibile care
vor fi finanțate în contextul acestui apel de
proiecte sunt cele care vizează acordarea de
sprijin pentru creșterea capacității tehnice a:

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect:

•

profesioniștilor din autoritățile și instituțiile
publice din domeniul sănătății şi/ sau

•

personalului implicat în furnizarea de
servicii medicale şi/ sau

•

specialiștilor implicați în furnizarea de
servicii conexe actului medical prin
furnizarea de programe de formare
inclusiv
-

programe postuniversitare de
formare profesională continuă şi/sau

-

programe postuniversitare de
educație permanentă

-

participare la schimburi de
experiență/ de bune practici și
pentru dezvoltarea şi
implementarea de instrumente,
soluții sau mecanisme de evaluare
a nevoilor şi/sau a performanței
serviciilor medicale.

3.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocughiduleconomiasanatatii-siechitatea-inaccesul-laservicii-sitehnologii/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Innotech Student

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)

Obiectivul
programului
Finanțarea
antreprenoriatului
în rândul
studenților, prin
intermediul
administratorilor
de grant

Solicitanți eligibili
Instituţii de învăţământ
superior publice şi private,
acreditate;
Şcoli doctorale şi graduale cu
personalitate juridică, inclusiv
parteneriate intre acestea și
sectorul privat/ centre de CDI;
Institute/centre de cercetare
acreditate, inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;
Academia Română;
Asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;
Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială;
Furnizori de formare
profesională continuă
autorizaţi, publici şi privaţi;
Organizaţii sindicale şi
patronate;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică;

Activități eligibile

•

•
•
•
•
•
•

•

Campanie de informare a publicului cu
privire la programul de formare
antreprenorială, precum și cu privire la
metodologia de selecție a grupului țintă
și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor
fi sprijinite în cadrul proiectului;
Selectarea grupului țintă ce va participa
la cursurile organizate în cadrul
programului de formare antreprenorială;
Derularea programului de formare
antreprenorială;
Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului;
Organizarea și derularea activităţilor de
tipul întreprinderi simulate;
Efectuarea de stagii de practică;
Furnizarea, de către administratorul
schemei de antreprenoriat, a serviciilor
personalizate de consiliere/ consultanță/
mentorat ulterior finalizării procesului de
selecție a planurilor de afaceri;
Asigurarea înființării și demarării
funcționării întreprinderilor ce vor realiza
planurile de afaceri cu ajutor de minimis
în cadrul proiectului.

Valoarea
grantului
Valoarea
eligibilă a unui
proiect este
de maximum
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

7
octombrie
2020

http://mfe.gov.
ro/calendar/in
notechstudent/

ONG-uri;
Parteneriate între categoriile
mai sus menționate.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători
postdoctorat

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Creșterea ratei de
participare a
studenților
doctoranzi la
programele din
cadrul
parteneriatelor
nou
înființate/dezvoltat
e care să faciliteze
inserția pe piața
muncii a
absolvenților și
crearea de
parteneriate noi
între instituțiile de
învățământ
superior și
sectorul privat,
respectiv actori din
domeniul
cercetării și
inovării

Solicitanți eligibili
Instituții de învățământ
superior publice şi private,
acreditate;

Activități eligibile

•

Consolidarea parteneriatelor dintre
universități și actorii din domeniul
cercetării şi inovării pentru stimularea
dezvoltării de noi programe de studii
doctorale şi postdoctorale, cu aplicații
directe în economie, în special în
sectoarele economice cu potențial
competitiv şi în domeniile de specializare
inteligentă, inclusiv prin furnizarea de
sprijin financiar pentru doctoranzi și
sprijinirea cercetătorilor pentru a se
implica în cercetarea postdoctorală;

•

Activități de cercetare şi de colaborare în
rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători
în scopul asigurării complementarității cu
sectoarele economice cu potențial
competitiv şi cu domeniile de specializare
inteligentă, în sprijinul internaționalizării
învățământului terțiar;

•

Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii către sectorul privat către
instituțiile de învățământ superior privind
nevoile lor de instruire, precum și de la
instituțiile de învățământ către
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor
sectorului privat la nivel regional/ local.

Institute/centre de cercetare
acreditate, inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;
Şcoli doctorale şi graduale cu
personalitate juridică, inclusiv
parteneriate intre acestea și
sectorul privat/ centre de CDI;
Academia Română.
În cadrul acestui apel de
proiecte este obligatorie
includerea în parteneriat a cel
puțin uneia dintre categoriile
de organizații detaliate mai
jos:
Angajatori;
Asociații profesionale;
Camere de comerț și
industrie;

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-apelpocu-pentrusprijinireadoctoranzilorsicercetatorilor/

Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creșterea gradului
de protecție și
conservare a
biodiversității și
refacerea
ecosistemelor
degradate - Apel B

Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversităţii în
conformitate cu
Cadrul de Acţiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeană pentru
Biodiversitate
2020 şi cu
Strategia
Naţională şi Planul
de Acţiune pentru
Conservarea
Biodiversităţii
2014 – 2020

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, OS
4.1)

Solicitanți eligibili

ANANP

•

Instituţia/ structura care este
responsabilă pentru
administrarea / asigurarea
managementului ariei
protejate, singură sau în
parteneriat cu:

•

organizaţii neguvernamentale
(asociaţii şi fundaţii);

•

institute de cercetare;
universităţ/ muzee - care să
aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia
naturii;
autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale.
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Activități eligibile

•

•

Măsuri pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitară, inclusiv reconstrucţia
ecologică a ecosistemelor de pe
suprafaţa ariilor naturale protejate,
inclusiv a siturilor Natura 2000;
Monitorizarea şi evaluarea stării de
conservare a speciilor şi habitatelor de
importanţă comunitară;
Reducerea efectelor presiunilor
hidromorfologice la nivelul cursurilor de
apă în vederea protecţiei biodiversităţii
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru
lucrările de barare transversală a
cursului de apă, restaurarea zonelor
umede, restaurarea albiei şi a reliefului
din lunca inundabilă a corpurilor de apă
etc.);
Crearea şi menţinerea coridoarelor
ecologice, crearea şi menţinerea
coridoarelor de migraţie a speciilor,
conservarea conectivităţii şi
funcţionalităţii ecologice, menţinerea
şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru
reţeaua de arii protejate, inclusiv a
reţelei Natura 2000;
Alte tipuri de măsuri similare, conform
planurilor de management.

Valoarea
grantului
Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/poim-175milioane-europentruprotectia-siconservareabiodiversitatiisi-refacereaecosistemelordegradate/

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Elaborarea
planurilor de
management/
seturilor de măsuri
de conservare/
planurilor de
acţiune pentru
ariile naturale
protejate (inclusiv
cele situate în
mediul marin) şi
pentru speciile de
interes comunitar
neacoperite de
proiectele
anterioare

Creşterea gradului
de protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4,
O.S. 4.1)

Solicitanți eligibili
Agenția Națională pentru Arii
Naturale Protejate
Structura care este
responsabilă pentru
administrarea/ asigurarea
managementului ariei
protejate
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii)
care să aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia
naturii
Institute de cercetare/
universităţi/ muzee care au în
actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/sau
protecţia naturii

Activități eligibile

Elaborarea planurilor de management/
seturilor de măsuri de conservare/ planurilor
de acţiune pentru ariile naturale protejate
(inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru
speciile de interes comunitar care nu sunt
finanțate în cadrul altor programe (prevăzute
în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările ulterioare)

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
proiectului:
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/poimghidul-pentruaccesareafondurilorpentruelaborareaplanurilor-demanagementseturilor-demasuri-deconservareplanurilor-deactiunepentru-ariilenaturaleprotejate-sipentruspeciile-de-in/

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului
Creșterea
vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul
cercetării si
inovării;
Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
Europeană de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți romani
la Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de către
aceștia in
viitoarele proiecte
Orizont 2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor
românești în
proiecte cu
finanțare
internațională;
Creșterea ponderii
finanțării externe
în totalul
cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.
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Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Organizații de cercetare de
drept public sau privat din
România care implementează
proiectele câștigate la
competițiile Orizont 2020

Finanțarea națională se alocă pentru activități
suport în sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de
cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la
conferințe etc.). Aceasta finanțare va fi alocată
departamentului din universitate sau
institutului, care derulează proiectul finanțat de
Comisia Europeană.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de CE
de tip ERA
Chiar;
Pentru restul
instrumentelor
de finanțare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
România in
calitatea de
coordonator al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
România în
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Activitățile propuse trebuie să conducă la
consolidarea capacității instituționale de a
participa în mod susținut la noi competiții
organizate în cadrul Programului Cadru
Orizont 2020.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participariilaOrizont2020.h
tml
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Facilitate pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației –

Selectarea
instituțiilor care vor
deveni
intermediari
financiari în cadrul
Facilității pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației

Apel pentru
exprimarea
interesului
(FONDUL
EUROPEAN
PENTRU
INVESTIȚII
STRATEGICE)
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Solicitanți eligibili
Instituțiile financiare
Universitățile
Furnizorii de educație și de
formare

Activități eligibile
Fondul European de Investiții va furniza gratuit
o garanție limitată de primă pierdere (sau
contragaranție) intermediarilor financiari
selectați care creează noi portofolii de
finanțare a datoriilor pentru studenți și pentru
întreprinderi.
Studenții și întreprinderile eligibile vor putea
avea acces la diferite tipuri de finanțare (de
exemplu, împrumuturi, plăți reportate,
împrumuturi legate de venituri etc.) prin
intermediari financiari dedicați, cum ar fi
instituții financiare, universități și centre de
formare profesională, garantate de UE.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
octombrie
2020 –

https://www.eif
.org/what_we_
do/guarantees
/skills-andeducationguaranteepilot/index.htm

termenul
limită de
transmitere
a cererii de
exprimare
a
interesului

În ultimă instanță, datorită garanției,
beneficiarii finali vor putea accesa fonduri mai
ușor și în condiții mai bune.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Fondul pentru
inovare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
proiectelor care
demonstrează
tehnologii,
procese sau
produse extrem de
inovatoare care
sunt suficient de
mature și au un
potențial
semnificativ de
reducere a
emisiilor de gaze
de seră

Entități private, entități publice
sau organizații internaționale
din toate statele membre ale
UE, Islanda și Norvegia

Activități eligibile

•

Cererile pot fi depuse și de un
consorțiu de persoane juridice
care acționează împreună
•

•

activități care susțin inovarea în
tehnologii și procese cu emisii reduse de
carbon în sectoarele enumerate în anexa
I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea
și utilizarea de carbon care contribuie în
mod substanțial la atenuarea
schimbărilor climatice, precum și produse
care înlocuiesc cele cu consum intens de
carbon produse în sectoarele enumerate
în anexa I la Directiva EU ETS
activități care ajută la stimularea
construcției și funcționării proiectelor care
vizează captarea și stocarea geologică
de CO2 în condiții de siguranță pentru
mediu (CCS)
activități care ajută la stimularea
dezvoltării tehnologiilor inovatoare de
energie regenerabilă și de stocare a
energiei.

Valoarea
grantului
Valoarea
proiectului:
minim
7.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 40%

Termen
limita

Informații
suplimentare

29
octombrie
2020

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/docs/2
0212027/innovfun
d/wp-call/callfiche_innovfun
d-lsc-2020twostage_en.pdf

În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt
încă gata pentru comercializare, se rezervă un
buget separat de 8 milioane euro pentru
asistența destinată dezvoltării proiectelor.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Corpul european
de solidaritate –
Cerere de
propuneri 2020

PAGINA 15 DIN 16

Obiectivul
programului
Corpul european
de solidaritate
urmărește să
ofere tinerilor, cu
sprijinul
organizațiilor
participante,
oportunități ușor
accesibile pentru
implicarea în
activități de
solidaritate care
să aducă
schimbări
societale pozitive
în societate,
îmbunătățind în
același timp
capacitatea de
inserție
profesională și
tranziția către
piața muncii,
inclusiv prin
sprijinirea
mobilității
voluntarilor,
stagiarilor și
lucrătorilor tineri.

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat poate solicita finanțare

Activități eligibile

•

Proiecte de voluntariat

•

Parteneriate de voluntariat (acorduri
specifice pentru 2020 în cadrul ACP
2018-2020)

•

Echipe de voluntari în domenii cu
prioritate ridicată

•

Stagii și locuri de muncă

•

Proiecte de solidaritate

•

Eticheta de calitate

Valoarea
grantului
Nivelul
granturilor
atribuite
variază în
funcție de
anumiți
factori, cum ar
fi tipul
proiectului și
numărul
partenerilor
implicați

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

1 octombrie
2020

https://www.e
urodesk.ro/stir
e/vrs/IDstire/6
78?fbclid=IwA
R0PxTHhEPw
82gA4U4JUQ
LVhMZY4Cvy
MA7uHU7hI_ZJJYRtpciuSki
xe4g
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
PROGRAMUL
ERASMUS+
- CERERE DE
PROPUNERI 2020

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
șanselor de
angajare ale
tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat activ în domeniul
educației, formării, tineretului
și sportului
Grupurile de tineri active în
domeniul tineretului, nu
neapărat în contextul unei
organizații de tineret, pot
solicita finanțare pentru
mobilitatea în scopul învățării
pentru tineri și lucrători de
tineret, precum și pentru
parteneriate strategice în
domeniul tineretului.

Activități eligibile
Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea
persoanelor în scopul învățării
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
tineretului – termene limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
învățământului superior –
termen:05.02.2020
• Mobilitatea persoanelor în domeniul
educației și formării profesionale, al
învățământului școlar și al educației
pentru adulți – termen limită: 05.02.2020
• Programele comune de masterat
Erasmus Mundus - termen limită:
13.02.2020
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare
pentru inovare și schimb de bune practici
• Parteneriate strategice în domeniul
tineretului -termene limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
• Parteneriate strategice în domeniul
educației și formării – termen limită:
24.03.2020
• Universitățile europene – termen:
26.02.2020
• Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020
• Alianțele competențelor sectoriale -termen
limită: 26.02.2020
• Consolidarea capacităților în domeniul
învățământului superior –
termen:05.02.2020
• Consolidarea capacităților în domeniul
tineretului – termen limită: 05.02.2020
Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru
reformarea politicilor
• Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,
01.10.2020

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
https://eurlex.europa.eu/
legalcontent/RO/T
XT/PDF/?uri=
CELEX:C2019
/373/06&from
=EN

Activitățile Jean Monnet termen:20.02.2020
Sport – termen limită: 21.04.2020
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Microgranturi
acordate în baza
prevederilor
ORDONANȚEI DE
URGENȚĂ NR. 130/
2020 privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin financiar din
fonduri externe
nerambursabile,
aferente
Programului
Operațional
Competitivitate
2014 – 2020,
în contextul crizei
COVID-19, precum
şi alte măsuri în
domeniul fondurilor
europene

Acordarea de
sprijin financiar
pentru IMM-urile a
căror activitate a
fost afectată de
răspândirea
virusului sau a
căror activitate a
fost interzisă prin
ordonanțe militare
pe perioada stării
de urgență și/ sau
pe perioada stării
de alertă

Întreprinderile mici și mijlocii
care fac dovada prin situațiile
financiare depuse că nu dețin
salariați cu contract individual
de muncă la data de
31.12.2019;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 - 2020)

NOU!

Persoane fizice autorizate,
ONG-urile cu activitate
economică din domeniile de
activitate prevăzute la anexa
nr. 1;
Persoanele fizice autorizate/
cabinete medicale individuale
din domeniul sănătății dacă
au fost implicate în
transportul, echiparea,
evaluarea, diagnosticarea și
tratamentul pacienților
diagnosticați cu COVID-19,
care nu au beneficiat de
stimulentul medical acordat în
baza OUG 43/2020.

Activități eligibile

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările
din fonduri externe nerambursabile pentru
susținerea unor cheltuieli de tipul:

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului
2.000 euro

0%

Termen limită

Informații
suplimentare

31 decembrie
2020

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/228699

a) Cheltuieli privind stocurile de materii prime,
materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri
necesare activității curente/operaționale
desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii
curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit
contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract
încheiat;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații
necesare activității curente de bază cu excepția
serviciilor de consultanță, studii și alte categorii
de servicii indirecte cu activitatea curentă;

.

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție
medicală, inclusiv material de dezinfecție pentru
protecția împotriva răspândirii virusului COVID19;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de
inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura
mijloacelor fixe necesare pentru reluarea
activității curente;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente,
utilaje, tehnologii, dotări independente necesare
pentru reluarea activității curente pentru reluarea
activităților economice;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul
statului.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Granturi pentru
capital de lucru
acordate
în baza prevederilor
ORDONANȚEI DE
URGENȚĂ NR. 130/
2020 privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin financiar din
fonduri externe
nerambursabile,
aferente
Programului
Operațional
Competitivitate
2014 – 2020,
în contextul crizei
COVID-19, precum
si alte măsuri în
domeniul fondurilor
europene

Acordarea de
sprijin financiar
pentru IMM-urile a
căror activitate a
fost afectată de
răspândirea
virusului sau a
căror activitate a
fost interzisă prin
ordonanțe militare
pe perioada stării
de urgență și/sau
pe perioada stării
de alertă

Intreprineri mici şi mijlocii din
domeniile de activitate:
restaurante, hoteluri,
cafenele, servicii din
domeniul transporturilor,
agențiile de turism, edituri/
librării/ biblioteci, precum și
organizarea de evenimente a
căror activitate curentă a fost
afectată de răspândirea
virusului COVID-19 sau a
căror activitate a fost interzisă
prin ordonanțe militare pe
perioada stării de urgență
și/sau pe perioada stării de
alertă

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de
lucru pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

2.000 euro
pentru
IMM-urile
cu cifra de
afaceri în
2019
cuprinsă
între 5.000
– 13.500
euro

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 - 2020)

NOU!
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a) cheltuieli privind stocurile de materii prime,
materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri
necesare activității curente/operaționale
desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii
curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit
contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract
încheiat;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații
necesare activității curente de bază cu excepția
serviciilor de consultanță, studii și alte categorii
de servicii indirecte cu activitatea curentă;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție
medicală, inclusiv material de dezinfecție pentru
protecția împotriva răspândirii virusului COVID19;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de
inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura
mijloacelor fixe necesare pentru reluarea
activității curente;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente,
utilaje, tehnologii, dotări independente necesare
activității curente în mod direct și să fie necesare
reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

Contribuția
beneficiarului
Minim 15%

Termen limită

Informații
suplimentare

31 decembrie
2020

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/228699

15% din
cifra de
afaceri și
nu poate
depăși
150.000
euro pentru
IMM-urile
cu cifra de
afaceri în
2019,
cuprinsă
între
13.501 –
1.000.000
euro
Maxim
150.000
euro pentru
IMM-urile
cu cifra de
afaceri de
peste 1
milion de
euro
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Granturi pentru
investiții productive
acordate în baza
prevederilor
ORDONANȚEI DE
URGENȚĂ NR. 130/
2020 privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin financiar din
fonduri externe
nerambursabile,
aferente
Programului
Operațional
Competitivitate
2014 – 2020,
în contextul crizei
COVID-19, precum
si alte măsuri în
domeniul fondurilor
europene

Acordarea de
sprijin financiar
pentru IMM-urile a
căror activitate a
fost afectată de
răspândirea
virusului sau a
căror activitate a
fost interzisă prin
ordonanțe militare
pe perioada stării
de urgență și/sau
pe perioada stării
de alertă.

Solicitanți eligibili

Întreprineri mici şi mijlocii
care activează în domeniile
eligibile prevăzute la art. 19
din Ordonanţă

Activități eligibile

Valoarea
grantului

a) extinderea capacităților de producție existente,
precum și pentru extinderea capacităților de
prestării de servicii;

Minim
50.000
euro

b) realizarea de unități noi ale capacităților de
producție existente, precum și pentru realizarea
unor unități noi de prestare de servicii;

Maxim
200.000
euro

c) reabilitarea/modernizarea unităților de
producție existente precum și pentru reabilitarea/
modernizarea unor unități noi de prestare de
servicii.

Contribuția
beneficiarului
15% din
valoarea
grantului
solicitat pentru
beneficiarii din
regiunile mai
puțin dezvoltate

Termen limită

Informații
suplimentare

31 decembrie
2020

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/228699

30% din
valoarea
grantului
solicitat pentru
beneficiarii din
regiunea
București-Ilfov

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 - 2020)

NOU!
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

ORDONANȚA DE
URGENȚĂ NR. 144/
2020 privind unele
măsuri pentru
alocarea de fonduri
externe
nerambursabile
necesare
desfășurării în
condiții de
prevenție a
activităților
didactice aferente
anului școlar
2020/2021 în
contextul riscului
de infecție cu
coronavirus
SARSCov-2

Desfășurarea în
bune condiții a
procesului
educațional atât
pentru elevi, cât și
pentru cadrele
didactice în
contextul crizei
pandemice create
de coronavirusul
SARS-CoV-2,
pentru a evita o
creștere rapidă a
infecției cu
coronavirus, dar și
pentru a crea
condițiile
necesare
desfășurării
activităților
didactice

Unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din
ciclul gimnazial care
desfășoară activități didactice
pentru elevi, cu condiția ca
acestea să aibă personalitate
juridică pentru încheierea de
contracte de achiziție publică
în condițiile legii;

NOU!
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autoritățile publice locale
pentru unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din
ciclul gimnazial de pe raza
unității administrativ teritoriale
care desfășoară activități
didactice destinate elevilor;

Activități eligibile

•

Achiziționarea, de către beneficiari, de
echipamente IT mobile, respectiv tablete
pentru uz școlar cu acces la internet,
precum și a altor echipamente/dispozitive
electronice necesare desfășurării activității
didactice în mediu on-line.

•

Finanțarea achiziției echipamentelor IT
mobile de tip tabletă pentru uz școlar se
acordă prin granturi din fonduri externe
nerambursabile, în limita unei valori de 200
euro/tabletă pentru uz școlar, echivalentul în
lei la data efectuării achizițiilor.

•

Achiziționarea de echipamente de protecție
medicală și containere mobile sanitare în
cadrul unităților de învățământ preuniversitar
de stat, pentru decontare din fonduri externe
nerambursabile alocate în cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare.

•

Achiziționarea de containere sanitare mobile
este eligibilă pentru unitățile de învățământ
preuniversitar de stat care nu au asigurat
accesul la rețeaua de apă-canalizare, cu
condiția contractării în condițiile legii a
serviciilor de vidanjare pe toată durata
utilizării containerelor medicale mobile, în
limita valorii de 5.000 euro, echivalentul în
lei la data aprobării ghidului solicitantului.

parteneriatul dintre
beneficiarii prevăzuți anterior.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/229542

11 SEPTEMBRIE 2020

PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de stat pentru
susţinerea
activităţii
crescătorilor din
sectorul bovin în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia COVID19

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Susţinerea
activităţii
crescătorilor din
sectorul bovin în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia COVID
-19

Crescători care deţin animale
din specia bovine respectiv,
întreprinderi individuale şi
familiale, persoane fizice
autorizate, persoane fizice,
după caz, precum şi
persoane juridice.

Activități eligibile

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
a) să deţină minimum 91 capete femele adulte
din specia bovine înregistrate în RNE în
exploataţii cu cod ANSVSA la data de 1 iulie
2020;
b) femela din specia bovină să aibă vârsta de
minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;
c) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat
pentru aceleaşi costuri eligibile în baza
Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri
de ajutor de stat de sprijin a economiei în
contextul actualei pandemii de COVID-19
(2020/C91I/01);
d) să nu se afle în dificultate, respectiv
reorganizare, lichidare sau faliment, în baza
evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului la data de 31.12.2019 sau în cazul
persoanei fizice nu a fost emisă o decizie
definitivă a instanţelor judecătorești de constatare
a falimentului pănă la data de 31.12.2019.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

100
euro/cap
femelă
bovină
adultă
(echivalent
ul în lei)

-

Termen limită

Informații
suplimentare

30 septembrie
2020

http://www.api
a.org.ro/ro/aju
tor-de-statcovid19/ajutorcovid-bovine

Valoarea
totală ce
poate
fi acordată
unui
beneficiar:
maxim 100
.000 euro
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Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de stat pentru
susținerea
activității
crescătorilor din
sectorul suin în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia COVID19

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Susţinerea
activităţii
crescătorilor din
sectorul suin în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia
COVID-19

Crescători care deţin
animale din specia suine,
respectiv, întreprinderi
individuale şi familiale,
persoane fizice autorizate,
după caz, precum şi
persoane juridice care
desfăşoară activitate de
îngrășare și/sau
reproducţie a suinelor

Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de
producţie deţinută de beneficiar, echivalent
UVM, funcţie de categoriile de suine,
respectiv, suine la îngrășat și animale de
reproducţie.

100
euro/UVM
,
echivalent
în lei,
ratele de
conversie
fiind 0,3
UVM
pentru
porc gras,
0,5 UVM
pentru
animale
de
reproducţi
e (scroafe
și scrofiţe)

Beneficiarii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
- să deţină exploataţie cu cod ANSVSA
înregistrată/autorizată sanitar veterinar;
- să desfășoare activitate de îngrășare
și/sau reproducţie a suinelor în semestrul I
al anului 2020, cu excepţia celor care deţin
exploataţii aflate în imposibilitate de
populare din cauza măsurilor de restricţie
sanitare veterinare generate de evoluţia
pestei porcine africane;
- să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat
pentru aceleaşi costuri eligibile în baza
Comunicării CE - Cadru temporar pentru
măsuri de ajutor de stat de sprijin a
economiei în contextul actualei epidemii de
COVID-19 (2020/C91I/01);
- să nu se afle în reorganizare, faliment sau
lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului la data de 31
decembrie 2019.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen limită

Informații
suplimentare

30 septembrie
2020

http://www.api
a.org.ro/ro/aju
tor-de-statcovid19/ajutorcovid-suine

Valoarea
totală ce
poate fi
acordată p
entru
fiecare
beneficiar:
maxim 10
0.000
euro
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Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de stat pentru
susținerea
activității
crescătorilor din
sectorul avicol în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia COVID19

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Susţinerea
activităţii
crescătorilor din
sectorul avicol
în contextul
crizei
economice
generate de
pandemia
COVID -19

Întreprinderile individuale
şi familiale, persoanele
fizice autorizate, după
caz, precum şi persoanele
juridice, crescători de
păsări care desfăşoară
activitate de reproducţie
și/ sau incubaţie și/sau
creștere a păsărilor pentru
carne sau ouă.

Activități eligibile

Beneficiarii trebuie să îndeplinescă
cumulativ următoarele condiţii de
eligibilitate:
- să deţină exploataţie autorizată sanitar
veterinar;
- să desfășoare activitate de reproducţie și/
sau incubaţie și/ sau creștere a păsărilor în
semestrul I al anului 2020;
- să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat
pentru aceleaşi costuri eligibile și respectă
prevederile de la punctele 20 și 23 din
Comunicarea CE - Cadru temporar pentru
măsuri de ajutor de stat de sprijin a
economiei în contextul actualei epidemii de
COVID-19 (2020/C91I/01);
- să nu se afle în reorganizare, faliment sau
lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului la data de 31
decembrie 2019.
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Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

100
euro/UVM
,
echivalent
în lei,
ratele de
conversie
fiind 0,03
UVM
pentru pui
de carne,
pui de
curcă și
pui
eclozionaţi
, respectiv
0,014
UVM
pentru
găini
ouătoare
și găini
rase grele.
Ajutorul
de stat nu
poate
depăși ec
hivalentul
în lei a
100.000
euro pentr
u același
beneficiar

-

Termen limită

Informații
suplimentare

30 septembrie
2020

http://www.api
a.org.ro/ro/aju
tor-de-statcovid19/ajutorcovid-avicol
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Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
IMM Leasing de
echipamente și
utilaje

instituit prin
ORDONANȚĂ DE
URGENȚĂ nr. 118
din 22 iulie 2020
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Obiectivul
programului
Acordarea de
facilităţi de
garantare de către
stat sub forma
punerii la
dispoziția
instituțiilor
financiare
nebancare
înscrise în
Registrul Special
la BNR a unor
plafoane anuale
de garantare
pentru finanțările
de tip leasing
financiar pentru
achiziționarea de
active noi sau
second-hand

Solicitanți eligibili

Întreprinderile mici şi mijlocii
Întreprinderile afiliate care au
un număr egal sau mai mare
de 250 de angajați, în calitate
de utilizatori

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Programul constă în acordarea de garanții de stat
în favoarea fiecărui beneficiar participant în
program pentru finanțările de tip leasing destinate
achiziționării prin intermediul finanțatorilor de
bunuri mobile noi și/sau second-hand, garantate
de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice,
astfel:

Valoarea
maximă
cumulată a
finanțărilor
garantate
de stat care
pot fi
acordate
unui
beneficiar
este de
5.000.000
lei

a)

în procent de maximum 80% din valoarea
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și
alte cheltuieli aferente finanțării garantate,
pentru achiziția de echipamente IT și
tehnologia informației în cadrul unei
operațiuni de leasing financiar;

b)

în procent de maximum 60% din valoarea
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și
alte cheltuieli aferente finanțării garantate,
pentru achiziția de utilaje și echipamente
tehnologice, vehicule pentru transport
mărfuri și persoane, utilizate în scop
comercial în cadrul unei operațiuni de
leasing financiar.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/228344
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Finanțator

Guvernul
României
prin
AJOFM

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

ORDONANȚA DE
URGENȚĂ NR. 92
din 28 mai 2020
pentru instituirea
unor măsuri active
de sprijin destinate
angajaților și
angajatorilor în
contextul situației
epidemiologice
determinate de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2,
precum și pentru
modificarea unor
acte normative

Acordarea de
sprijin imediat
pentru angajatorii
a căror activitate a
fost redusă sau
întreruptă total
sau parțial ca
urmare a efectelor
răspândirii
coronavirusului
SARS-CoV-2 și
de stimulare a
angajatorilor care
încadrează în
muncă persoane
care au împlinit
vârsta de 50 de
ani ale căror
contracte
individuale de
muncă au încetat
în perioada stării
de urgență sau a
stării de alertă,
precum și a
tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 16
ani și 29 de ani,
categorii pentru
care
inserția/reinserția
pe piața muncii
este mai dificil de
realizat

Angajatori care încadrează în
muncă persoane care au
împlinit vârsta de 50 de ani
ale căror contracte
individuale de muncă au
încetat în perioada stării de
urgență sau a stării de alertă,
precum și a tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 16 ani și 29 de
ani

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai
căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 30/2020, precum și angajatorii ai căror
angajați au avut contractele individuale de muncă
suspendate în conformitate cu prevederile art. 52
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 beneficiază,
pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei
părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor
pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de
bază brut corespunzător locului de muncă
ocupat.Angajatorii au obligația menținerii
raporturilor de muncă până la data de 31
decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor
sezonieri.

Publicată în
MONITORUL
OFICIAL nr. 459 din
29 mai 2020
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Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31
decembrie 2020 încadrează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă,
persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror
raporturi de muncă au încetat din motive
neimputabile lor, în perioada stării de urgență.
înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a
municipiului București, primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană
angajată din această categorie, 50% din salariul
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Valoarea
grantului
Maxim
2500 lei

Contribuția
beneficiarului
Minim
58,5%

Termen limită

Informații
suplimentare

Perioada de
acordare a
indemnizației
de protecție
socială se
extinde de
drept cu durata
aplicării
măsurilor
dispuse pe
perioada stării
de urgență
decretate și a
stării de alertă
instituite la
nivel național.

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/226195

Nu mai târziu
de 31
decembrie
2020.

Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai
târziu de data de 31 decembrie 2020, pe
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă,
persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a
municipiului București primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană
angajată din această categorie, 50% din salariul
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
personalul din
sănătate implicat
direct în
transportul,
echiparea,
evaluarea,
diagnosticarea şi
tratamentul
pacienţilor infectaţi
cu COVID-19

Creșterea
numărului de
persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.9)
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Solicitanți eligibili

Ministerul Sănătății, singur
sau în parteneriat cu entități
relevante;
Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate, singură sau în
parteneriat cu alte entități
relevante.

Activități eligibile

Măsuri de sprijin pentru medici, personalul
medico-sanitar, personalul paramedical și
personalul auxiliar, implicat direct în transportul,
echiparea, evaluarea, diagnosticarea și
tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.
În cadrul prezentului apel de proiecte vor fi
selectate 2 proiecte, corepunzător tipologiei de
aplicanți eligibili.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
este de
85.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

15 septembrie
2020, ora
16:00

http://mfe.gov.
ro/pocuapelul-sprijinpentrupersonaluldin-sanatateimplicatdirect-intransportulechipareaevaluareadiagnosticare
a-sitratamentulpacientilorinfectati-cucovid-19/
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Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Procurarea de
echipamente
medicale şi
echipamente de
protecţie pentru
personalul medical
care este implicat
în tratarea
pacienţilor
contaminaţi cu
coronavirus

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 5, OS
5.2)
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Obiectivul
programului
Finanțarea
echipamentelor
medicale și de
protecție în
contextul
pandemiei
COVID-19

Solicitanți eligibili

Unităţile sanitare publice,
individual, sau prin Ministerul
Sănătăţii, Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii
şi Comunicaţiilor, Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul
Afacerilor Interne,
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă,
unităţi administrativ teritoriale

Activități eligibile

Cheltuielile realizate sau care urmează să le
realizate din fonduri proprii sau prin alocare de
fonduri de la autorităţile locale sau după caz din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate, vor urma regimul de decontare din
fonduri europene în condiţiile respectării unor
reguli minimale în ceea ce priveşte achiziţia
acestora.

Valoarea
grantului
Maxim
45.000.000
euro
Alocarea
totală:
300.000.00
0 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://mfe.gov.
ro/wpcontent/uploa
ds/2020/04/f8
e5b1f5e553ef
07b817130c9
c48305f.pdf

În categoria echipamentelor medicale cuprinse la
decontare din fonduri europene se includ toate
acele categorii de echipamente medicale care se
utilizează în mod direct/indirect pentru tratarea
pacienţilor bolnavi precum: ventilatoare, staţii de
monitorizare, injectomate, automatizatoare,
izolete, laringoscoape etc.
În categoria echipamentelor de protecţie
medicală se includ: măşti de protecţie,
combinezoane, mănuşi de protecţie, dezinfectanţi
precum şi alte echipamente de protecţie destinate
personalului medical implicat direct/indirect în
tratamentul pacienţilor infectaţi cu coronavirus.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Consolidarea
capacității de
gestionare a crizei
sanitare COVID-19

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 9, OS
9.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Promovarea
investiţiilor
necesare pentru
consolidarea
capacităţii de
reacţie la criza de
sănătate publică
cauzată de
răspândirea
virusului SARSCoV-2

Pentru proiecte de tip A:
Unitățile sanitare publice care
asigură asistenţa medicală
pacienţilor testaţi pozitiv cu
virusul SARS-CoV-2/ Unitățile
sanitare publice de suport
pentru pacienţii testaţi pozitiv
sau suspecţi cu virusul
SARS-CoV-2;
Alte unități sanitare publice,
inclusiv unități sanitare cu
personalitate juridică aferente
sistemului naţional de
apărare, ordine publică şi
securitate naţională;
Ministerul Sănătății/ alte
autorități publice centrale și
autorități publice locale sau
unități aflate în subordonarea,
coordonarea sau sub
autoritatea acestora.
Pentru proiecte de tip B:
Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă (IGSU);
Ministerul Apărării Naționale
în parteneriat cu IGSU.
Pentru proiecte de tip C:
Autoritățile publice locale în
parteneriat cu furnizorii
publici de servicii de asistență
socială din județ pentru
categoriile vulnerabile;
Ministerul Educației și
Cercetării pentru proiecte
care vizează unitățile/
instituțiile de învățământ de
stat.
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Activități eligibile

A.

B.

C.

Dotarea unităților sanitare publice/ unităților
publice de intervenţie integrată/ entităților
publice implicate în activitatea de
transfuzie sanguină cu echipamente și
aparatură medicală, dispozitive medicale și
de protecție medicală, echipamente pentru
transport specializat, echipamente pentru
decontaminare și suport triaj, necesare
pentru tratamentul pacienților cu infecție
COVID – 19 și pentru gestionarea situației
de urgență provocată de criza COVID – 19
la nivelul unităților sanitare publice/
unităților publice de intervenţie integrată;
Crearea unor capabilități medicale mobile/
formațiuni medicale mobile de diagnostic și
tratament utilizate în combaterea
răspândirii COVID-19/ spitale modulare rol
1, 2 și 3/ containere de logistică medicală,
având în vedere evoluţia situaţiei
epidemiologice pe teritoriul României şi
evaluarea riscului de sănătate publică
pentru perioada imediat următoare, care
indică o creştere a numărului de persoane
infectate și depășirea capacității unităților
sanitare;
Dotarea centrelor sociale rezidențiale
publice pentru categorii vulnerabile
(persoane vârstnice/ persoane cu
dizabilităț/ copii etc), a unităților instituțiilor
de învățământ de stat cu echipamente de
protecție, în special, dar fără a fi limitate la:
combinezon, inclusiv cu glugă şi protecție
încălțăminte, vizieră de protecție, mănuși
de unică folosință, măști de protecție,
biocide, soluții necesare asigurării igienei și
dezinfecției, alte materiale de protecție etc.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă:
Pentru
proiectele
de tip A
10 milioane
euro

Pentru
proiectele
de tip B
depuse de
IGSU
45 milioane
euro

Pentru
proiectele
de tip B
depuse de
Ministerul
Apărării
Naţionale

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

30 septembrie
2020, ora
14:00

http://mfe.gov.
ro/poimapelul-pentruaccesareafondurilorpentruconsolidareacapacitatii-degestionare-acrizeisanitarecovid-19/

http://mfe.gov.
ro/wpcontent/uploa
ds/2020/07/25
dbdc0505d56
b003b9dddb9
eeaf3c99.pdf

15 milioane
euro

Pentru
proiectele
de tip C
3 milioane
euro
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