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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea durabila 
a structurilor de 
sprijinire a afacerilor 
de importanta 
regionala si locala 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.1)  
 
 
 

Crearea, imbunatatirea 
si modernizarea 
structurilor regionale si 
locale de sprijinire a 
afacerilor avand ca 
scop atragerea 
investitiilor, revigorarea 
si dezvoltarea 
economiilor locale si 
regionale. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale din mediul 
urban sau rural;  
Parteneriate intre autoritati 
ale administratiei publice 
locale; 
Camere de comert si 
industrie, asociatii care 
reprezinta mediul de afaceri; 
Societati comerciale sau 
societati cooperative din 
mediul urban sau rural  

 Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri 
si anexe aferente, care vor fi utilizate de 
operatori economici pentru activitati de productie 
si/sau prestare servicii; 

 Construirea/ modernizarea/ extinderea 
infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor 
de acces;  

 Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de 
baza din interiorul structurii de sprijinire a 
afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de 
furnizare a energiei si a gazului, sistem de 
canalizare, conectare la retele broadband; 

 Dotarea cu echipamente a structurilor de 
sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ 
extinse.  

Valoarea 
totala a 
proiectului: 
 

minim 
1.700.000 lei 
si maxim 
85.000.000 
lei  

APL, 
parteneriate 
intre APL – 
50% 
CC/AS/SC 
incadrate in 
categ. 
intreprinderi
lor mijlocii – 
40% 
CC/AS/SC 
incadrate in 
categ. 
intreprinderi
lor micro 
sau mici – 
30% 

Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro  
w

w
w

.inforegio.ro  
w

w
w

.m
dlpl.ro  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei  

Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor  
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.3) 
 
 
  

Dezvoltarea 
microintreprinderilor 
productive si a celor 
prestatoare de servicii 
care folosesc 
potentialul endogen al 
regiunilor. 

Societati comerciale sau 
societati cooperative care se 
incadreaza in categoria 
microintreprinderilor, 
localizate in mediul urban, 
care isi desfasoara 
activitatea in domeniul 
productiei, serviciilor sau 
constructiilor 

 Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, 
moderne pentru activitati de productie, servicii, 
constructii; 

 Achizitionare sisteme IT (hard si soft); 
 Construirea / extinderea / modernizarea spatiilor 

de productie ale microintreprinderilor.  

Proiectul (investitia) se va implementa/realiza in 
mediul urban. 

 

Maxim 
200.000 
Euro 
 
Valoarea 
totala a 
proiectului 
(suma 
cheltuielilor 
eligibile si 
neeligibile) 
trebuie sa fie 
cuprinsa 
intre 
100.000 lei 
si 3.000.000 
lei. 
 

0% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua, 
incepând 
cu data 
de 23 
noiembrie 
2009. 
 

 

Agentiile pentru D
ezvoltare R

egionala 
w

w
w

.adrcentru.ro  
w

w
w

.inforegio.ro  
w

w
w

.m
dlpl.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru start-
up-urile si spin-off-
urile inovative 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 1) 

 

Sprijinirea crearii spin-
off-urilor si  
dezvoltarea start-up-
urilor inovative (bazate 
pe transferul 
rezultatelor CD obtinute 
in universitati sau 
institute)  
in vederea realizarii de 
produse si servicii noi 

Start-up-urile sunt 
intreprinderi inovative cu o 
vechime de max.3 ani, care 
implementeaza (produc si 
comercializeaza pe piata) 
rezultatele  obtinute din 
activitati de cercetare. 
 
Spin-off este o companie 
nou creata, de un grup de 
cercetare dintr-o institutie 
publica de cercetare sau 
universitate, pentru a 
produce si comercializa 
propriile rezultate CD. 
 

 crearea si inregistrarea unei societati comerciale 
(numai pentru spin-off) 

 activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de 
servicii pentru cercetare-dezvoltare; 

 achizitia de servicii de consultanta pentru 
inovare referitoare la: management; asistenta 
tehnologica; transfer tehnologic; instruire; 
achizitia, protectia si comercializarea drepturilor 
de proprietate industriala; utilizarea standardelor; 

 achizitia de servicii suport pentru inovare 
referitoare la: incercari si testari in laboratoare 
de specialitate; marcarea calitatii, testare si 
certificare; studii de piata; 

 activitati pentru punerea in productie a 
rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului  

 activitati legate de informarea beneficiarilor: 
achizitonarea de publicatii, abonamente si 
asigurarea accesului la baze de date 

 

Maxim 
200.000 
Euro 

Minim 10% Cerere 
deschisa 
de 
proiecte 
cu 
depunere 
continua 

Autoritatea N
ationala pentru C

ercetare 
Stiintifica 
http://w

w
w

.m
ct.ro    

 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
infrastructurii de CD a 
intreprinderilor si 
crearea de noi locuri 
de munca pentru CD 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 2,   
DMI 2.3, 
Operatiunea 2) 
 
 

Aceasta operatiune 
sprijina dezvoltarea 
capacitatii de cercetare 
a intreprinderilor, in 
vederea cresterii 
nivelului lor de inovare 
si de competitivitate pe 
piata, si urmareste 
crearea de noi locuri de 
munca in activitatea de 
cercetare-dezvoltare. 

Intreprinderi mari, mijlocii 
sau mici cu activitate de 
cercetare mentionata in 
statut. 
 

- Proiecte de modernizare a unor infrastructuri 
existente cu achizitionarea de noi instrumente si 
echipamente de cercetare, insotite sau nu de executia 
de lucrari de modernizare. 
 
- Proiecte de constructie/extindere de cladiri pentru 
crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare si 
achizitionarea de noi instrumente si echipamente de 
cercetare in cadrul intreprinderii. 

Intre 
1.000.000 lei 
si 
40.000.000 
lei. 

Intre 30% si 
60% 

2 
septembri
e 2010 

http://w
w

w
.ancs.ro/index.php?action=vi

ew
&idcat=698  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in instalatii si 
echipamente pentru 
intreprinderi din 
industrie, care sa 
conduca la economii 
de energie 

 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.1, 
Operatiunea a) 

Cresterea eficientei 
energetice si implicit 
obtinerea unei 
economii de energie. 

Intreprinderile mari, 
intreprinderile mici si mijlocii 
din sectorul industrial, care 
implementeaza proiecte al 
caror obiectiv este cresterea 
eficientei energetice si 
economia de energie 

- Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi 
din industrie, in scopul obtinerii unei economii 
specifice de energie, pe baza bilantului energetic (de 
exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii / 
echipamente / sisteme de ventilatie, sisteme de 
incalzire / racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de 
caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate 
de management al consumului de energie si altele); 
 
- Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale 
intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor 
de cogenerare sau construirea unora noi); 
 
- Constructii aferente procesului industrial care face 
obiectul proiectului de eficienta energetica. 

Maxim 
40.000.000 
lei, cu 
exceptia 
masurii de 
cogenerare 
de inalta 
eficienta, 
unde limita 
maxima este 
de 
80.000.000 
lei 

Minim 30% 
pentru IMM-
uri 

Minim 40% 
pentru 
intreprinderi 
mijloci 

Minim 50% 
pentru 
intreprinderi 
mari 

30 
noiembrie 
2010 

http://oie.m
inind.ro/ 

 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea investitiilor 
in extinderea si 
modernizarea 
retelelor de transport 
al energiei electrice, 
gazelor naturale si 
petrolului, precum si 
ale retelelor de 
distributie a energiei 
electrice si gazelor 
naturale"- distributie 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 4,   
DMI 4.1, 
Operatiunea b) 
 
 

- Cresterea securitatii 
furnizarii energiei prin 
reducerea numarului 
de intreruperi; 
- Crearea infrastructurii 
necesare pentru 
dezvoltarea unor 
activitati economice 
noi, precum si 
dezvoltarea 
infrastructurii 
energetice nationale la 
standarde europene 
aplicabile in domeniu; 
Utilizarea rationala a 
resurselor energetice 
prin reducerea 
pierderilor;  
- Minimizarea 
impactului negativ 
asupra mediului 

Persoane juridice, IMM-uri si 
intreprinderi mari, care detin 
in proprietate retelele de 
distributie a energiei 
electrice  

Persoane juridice 
concesionari ai retelelor si 
titulari ai licentei de 
distributie si care au dreptul 
de a le extinde si/sau 
moderniza 

- Modernizarea retelelor electrice de distributie 
 
- Modernizarea retelei de distributie a gazelor naturale 
 
- Extinderea retelelor de distributie energie electrica si 
gaze naturale 

Valoarea 
maxima a 
finantarii 
acordate 
pentru un 
proiect este 
de 
16.500.000 
lei. 

Minim 50%  

 

22 iulie  
2010 

http://oie.m
inind.ro/ 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
stat pentru formarea 
profesionala generala 
si specifica denumita 
„Bani pentru formare 
profesionala” – linia 
de finantare 
„Programe de 
mentorat pentru 
tinerii angajati” 
 
 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 2,   
DMI 2.1) 
 
 

Asistarea tinerilor 
absolventi ai 
programelor de 
eductie si formare 
profesionala initiala, 
in vederea adaptarii 
la cerintele specifice 
primului loc de 
munca. 

Intreprinderi ai caror angajati 
participa la programe de 
formare profesionala 
continua 

Asistarea tinerilor absolventi se realizeaza in primele 
6 luni la primul loc de munca pentru care pesoana 
respectiva are incheiat un contract de munca de cel 
putin 24 de luni. 
 
Grupul tinta eligibil cuprinde angajatii proprii ai 
intreprinderii solicitante care se incadreaza intr-una 
din urmatoarele categorii: 
 
- Tinerii absolventi in primele 6 luni la primul loc de 
munca 
- Personal din intreprinderi cu atributii de mentori 
pentru tinerii absolventi. 

valoarea 
minima a 
unei cereri 
de ajutor 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro; 
plafonul 
maxim al 
ajutorului 
reprezinta 
echivalentul 
in lei 
a 2.000.000 
euro pentru 
o 
intreprindere 
pentru 2 
(doi) ani 
consecutivi. 

Intreprinder
e mica – 
20% pentru 
formare 
generala si 
55% pentru 
formare 
specifica; 
Intreprinder
e mijlocie -
30% pentru 
formare 
generala si 
65% pentru 
formare 
specifica; 
Intreprinder
e mare - 
40% pentru 
formare 
generala si 
75% pentru 
formare 
specifica. 

Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 31 
noiembri
e 2010 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=com
_content&

task=view
&id=34&Item

id=40 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/im
ages/dow

ndocs/gs_ajutor_stat
_si_m

inim
is_2009.pdf 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
minimis denumita 
„Bani pentru 
sanatatea si 
siguranta salariatilor” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE,  AP 3, DMI 
3.2) 
 
 

Cresterea calitatii 
angajarii si 
imbunatatirea 
conditiilor de 
munca prin asigurarea 
securitatii si protectiei 
sanatatii la locul de 
munca, prevenirea 
riscurilor profesionale, 
informarea si instruirea 
lucratorilor in domeniul 
sanatatii si securitatii in 
munca, precum si 
asigurarea 
cadrului organizatoric si 
a mijloacelor necesare 
securitatii si sanatatii in 
munca. 

Intreprinderi care 
imbunatatesc conditiile de 
sanatate si securitate la 
locul de munca 

• asigurarea sanatatii si securitatii la locul de 
munca; 

• prevenirea bolilor profesionale; 
• informarea si instruirea lucratorilor in domeniul 

sanatatii si securitatii in munca; 
• asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor 

necesare securitatii si sanatatii in munca. 

valoarea 
minima 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro; 
valoarea 
maxima 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
200.000 de 
euro pentruo 
intreprindere  
pe durata a 
3 exercitii 
fiscale  

- Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 31 
noiembri
e 2010 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option
=com

_content&task=view
&id=34&Item

id=4
0 http://w

w
w

.fserom
ania.ro/im

ages/dow
ndoc

s/gs_ajutor_stat_si_m
inim

is_2009.pdf 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor de 
stat pentru ocuparea 
fortei de munca 
denumita „Bani 
pentru completarea 
echipei” 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE, AP 5,   
DMI 5.1 SI 5.2) 
 
 

Cresterea ocuparii 
fortei de munca, prin 
facilitarea integrarii pe 
piata muncii a 
lucratorilor defavorizati, 
lucratorilor extrem de 
defavorizati si cu 
handicap, respectiv 
atragerea si 
mentinerea acestora pe 
piata muncii. 

Intreprinderea care 
angajeaza lucratorii 
defavorizati, lucratorii 
extrem de defavorizati si/sau 
lucratorii cu handicap 

• Incadrarea in munca a lucratorilor defavorizati, a 
lucratorilor extrem de defavorizati, a lucratorilor 
cu handicap, precum si compensarea costurilor 
suplimentare generate de incadrarea in munca a 
lucratorilor cu handicap, respectiv adaptarea 
locului de munca la cerintele specifice 
lucratorilor cu handicap. 

 
Ajutoare pentru incadrarea in munca a lucratorilor 
defavorizati sub forma de subventii salariale 

Valoarea 
minima a 
unei cereri 
de ajutor 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
10.000 euro; 
plafonul 
maxim al 
ajutorului 
acordat unei 
intreprinderi 
reprezinta 
echivalentul 
in lei a 
2.000.000 
euro pentruo 
intreprindere 
pentru 2 ani 

consecutivi. 

Minim 50% 
din costurile 
salariale  si 
poate diferi 
in functie de 
categoria 
angajatului 

Depunere 
continua 
pana la 
utilizarea 
fondurilor 
disponibil
e dar nu 
mai tarziu 
de 31 
noiembri
e 2010 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/index.php?option=com
_con

tent&task=view
&id=34&Item

id=40 

http://w
w

w
.fserom

ania.ro/im
ages/dow

ndocs/gs_ajuto
r_stat_si_m

inim
is_2009.pdf 
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Stimularea dezvoltarii 
regionale prin 
realizarea de investitii 
pentru procesarea 
produselor agricole si 
forestiere  in 
vederea obtinerii de 
produse neagricole 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 123, 
Schema de  Ajutor 
de Stat N578/2009) 

NOU! 

Imbunatatirea nivelului 
general de performanta 
al întreprinderilor, prin 
crestereacompetitivitatii 
întreprinderilor care 
realizeza investitii în 
sectoarele: 
- Procesarea de 
produse agricole 
prevazute în anexa 1 la 
Tratatul CE în vederea 
obtinerii de produse 
neagricole; 
- Procesarea primara a 
produselor forestiere 
lemnoase si 
nelemnoase; 
- Procesarea 
produselor agricole în 
vederea obtinerii de 
biocombustibil. 

Societatile comerciale 
 
Pentru a fi eligibil în cadrul 
prezentei scheme, 
operatorii economici care 
realizeaza investitii ce 
vizeaza domeniul prelucrarii 
primare a produselor 
lemnoase si nelemnoase, 
trebuie sa aiba statut de 
microîntreprindere. 

Investitii initiale în: 
 
• imobilizari corporale si/ sau necorporale în 

industria alimentara; 
• pentru prelucrarea primara a produselor 

forestiere; 
• pentru producerea de biocombustibili. 
 

Maxim 3 
milioane 
euro 

Pentru 
microintrepr
inderi si 
intreprinderi 
mici si 
mijlocii –
minim 50% 
 
Pentru 
intreprinderi 
mari– 
minim 75%  
 

30 iulie 
2010 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=1695&lang
=R

O
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Infiintarea grupurilor 
de producatori 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 142) 

 

Incurajarea infiintarii 
grupurilor de 
producatori din sectorul 
agricol si silvic in 
vederea obtinerii de 
produse de calitate 
care indeplinesc 
standardele 
comunitare, prin 
aplicarea unor 
tehnologii de productie 
unitare si sprijinirea 
accesului la piata a 
propriilor membri. 

Societati comerciale; 
Societati agricole si alte 
forme de asociere in 
agricultura; 
Asociatii; 
Cooperative agricole; 
Orice alta forma juridica de 
asociere, conform legislatiei 
in vigoare. 

Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori 
(conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14 
iulie 2005): 
• Este persoana juridica infiintata la initiativa 

producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a 
comercializa in comun produsele agricole si 
silvice ale membrilor; 

• este format din cel putin 5 membri; 
• comercializeaza cel putin 75% din productia 

proprie obtinuta prin intermediul grupului de 
producatori; 

• dovedeste prin evidenta contabila, ca are 
inregistrata o valoare minima a productiei 
comercializate, pentru grupa de produs pentru 
care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000 
Euro, echivalent in lei; etc 

Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de 
producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde 
acesta isi desfasoara activitatea. 

Rate anuale 
acordate in 
primii 5 ani 
de la data 
recunoasterii 
grupului de 
producatori; 
Plafoane: 
Anul I 
100.000 
Euro 
- Anul II 
100.000 
Euro 
- Anul III 
80.000 Euro 
- Anul IV 
60.000 Euro 
- Anul V 
50.000 Euro 

- - w
w

w
.m

adr.ro   

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Sprijin pentru crearea 
si dezvoltarea de 
micro-intreprinderi 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 312) 

NOU! 

 

Dezvoltarea durabilă a 
economiei rurale prin 
încurajarea activităţilor 
non-agricole, în scopul 
creşterii numărului de 
locuri de muncă şi a 
veniturilor adiţionale. 

Micro-intreprinderile 
 
Persoane fizice care se vor 
angaja că până la data 
semnării contractului de 
finanţare să se autorizeze 
cu un statut minim de 
persoană fizică autorizată  şi 
să funcţioneze ca 
microîntreprinderi 

Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, 
extinderea clădirilor în scop productiv – pentru 
efectuarea activităţii vizate de proiect- precum şi 
construcţia de clădiri pentru marketingul produselor 
proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., 
inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);  
 
Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), 
inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.  
 
 

Maxim 
50.000 Euro/ 
proiect dacă 
beneficiarii 
sunt 
persoane 
fizice 
autorizate; 
 
Maxim 
200.000 
Euro/ proiect 
pentru 
micro-
întreprinderi  
 

Minim 30% 15 iulie 
2010 

w
w

w
.m

adr.ro  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Incurajarea 
activitatilor turistice 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 313) 

NOU! 

 

Dezvoltarea activitatilor 
turistice în zonele 
rurale care sa 
contribuie la cresterea 
numarului de 
locuri de munca si a 
veniturilor alternative, 
precum si la cresterea 
atractivitatii spatiului 
rural. 

Micro-intreprinderile 
 
Persoane fizice care se vor 
angaja că până la data 
semnării contractului de 
finanţare să se autorizeze 
cu un statut minim de 
persoană fizică autorizată  şi 
să funcţioneze ca 
microîntreprinderi 
 
Comunele 
 
ONG-urile 

a)Investitii în infrastructura de primire turistica 
b) Investitii în activitati recreationale 
c) Investitii în infrastructura la scara mica precum 
centrele de informare, amenajarea de marcaje 
turistice, etc. 
d) Dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice 
legate de turismul rural 

Maxim 
200.000 
Euro/ proiect 

Pentru 
investitiile 
în interes 
public 
negenerato
are de profit 
- 0% 

Pentru 
investitiile 
generatoare 
de profit - 
30%-50% 

30 iulie 
2010 

w
w

w
.m

adr.ro  

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii productive in 
acvacultura 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.1) 

 

Diversificarea 
productiei cu specii cu 
prospecte bune de 
piata;  
Implementarea 
metodelor cu efecte 
pozitive asupra 
mediului;  
Sustinerea activitatilor 
de acvacultura 
traditionala;  
Imbunatatirea 
conditiilor de munca si 
sigurantei muncitorilor 
din acvacultura.  

Microintreprinderi, IMM-uri  
sau intreprinderi mari cu mai 
putin de 750 de angajati sau 
o cifra de afaceri mai mica 
de 200 milioane de EURO. 

 modernizarea si reabilitarea unitatilor de 
acvacultura traditionala prin investitii pentru 
refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de 
pescuit, noi echipamente de pompare, 
construirea si modernizarea statiilor de 
reproducere; 

 construirea de noi ferme; 
 diversificarea produselor obtinute prin 

acvacultura in concordanta cu cererile de piata 
prin construirea de noi ferme specifice noilor 
specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, 
calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. 

 achizitionarea de tehnologii noi si know-how; 
 construirea de micro-unitati de procesare 

primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia 
prima sa provina din productie proprie  etc. 

Maxim 
12.408.000 
lei 

40% in 
cazul 
microintrepr
inderilor si 
IMM-uri 

70% in 
cazul 
intreprinderi
lor mari 

31 
decembri
e 2010 

http://w
w

w
.m

adr.ro/pages/fep/ghidul-
2.1-24-m

artie-2010-final.pdf    
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României 

Investitii in procesare 
si marketing 

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
PENTRU PESCUIT, 
Masura 2.6) 

 

Cresterea valorii 
adaugate la produsele 
pescaresti; 
 Imbunatatirea activitatii 
de procesare si 
comercializare pentru 
produsele interne 
provenite atat din 
acvacultura cat si din 
pescuit; 
Realizarea de produse 
de calitate pentru 
nisele din piata; 
Imbunatatirea 
facilitatilor pentru piata. 

Microintreprinderi, IMM-uri  
sau intreprinderi mari cu mai 
putin de 750 de angajati sau 
o cifra de afaceri mai mica 
de 200 milioane de EURO. 

 construirea de noi unitati de procesare; 
 extinderea si modernizarea unitatilor existente; 
 achizitionarea de echipamente moderne pentru 

procesarea produselor si a subproduselor. 
 achizitionarea de tehnologii noi si metode de 

productie inovatoare; 
 achizitionarea de mijloace de transport 

specializate pentru transportul pestelui si a altor 
materii prime necesare procesarii precum si a 
produselor de peste; 

 achizitionarea unor echipamente capabile sa 
imbunatateasca calitatea, siguranta si 

 trasabilitatea produselor; 
 construirea de depozite frigorifice pentru materia 

prima si depozitarea produselor si sub-
produselor din peste si a semiconservelor din 
peste; 

 construirea de capacitati de depozitare a 
pestelui si a subproduselor din peste, precum si 
a conservelor din peste;  etc 

Valoarea 
totala 
maxima a 
proiectului, 
fara TVA 
12.408.000 
lei 

40% in 
cazul 
microintrepr
inderilor si 
IMM-uri 

70% in 
cazul 
intreprinderi
lor mari 

31 
decembri
e 2010 

http://w
w

w
.m

adr.ro/pages/fep/ghidul-2.6-24-
m

artie-2010-final.pdf  

Guvernul 
României 

Programul pentru 
dezvoltarea 
abilitatilor 
antreprenoriale in 
randul tinerilor si 
facilitarea accesului 
acestora la finantare 
- START 2010 
 
 
 

Dezvoltarea 
aptitudinilor 
antreprenoriale bazate 
pe cunoasterea si 
gestionarea optima a 
resurselor, in vederea 
adaptarii rapide la 
rigorile determinate de 
globalizarea pietelor si 
de integrarea Romaniei 
in Uniunea Europeana; 
 
Sprijinirea demararii si 
dezvoltarii firmelor nou-
infiintate (start-up-uri) 
prin facilitarea 
accesului acestora la 
finantare; 

Persoanele fizice si societati 
comerciale 

Programul se va derula in doua etape, respectiv: 
 
Etapa I - cursuri de pregatire antreprenoriala  
UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea 
dezvoltarii IMM, destinate beneficiarilor Programului; 
 Etapa I se va desfasura in 4 locatii care vor fi afisate 
pe site-ul www.aippimm.ro iar costurile participarii la 
prima etapa sunt de 1 000 Lei / participant si vor fi 
achitate de catre beneficiarii selectati pentru etapa I a 
Programului in maxim 3 zile lucratoare de la 
transmiterea instiintarii de acceptare in Program. 
 
In cadrul etapei a II-a a Programului se finanteaza 
implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri 
selectate dintre cele intocmite de beneficiarii 
programului definiti conform pct. 3 din prezenta 
procedura. In etapa a II a se pot inscrie si solicitanti 
care nu au participat la activitatile din prima etapa. 

Maxim 
100.000 lei  

Minim 30% _ http://w
w

w
.aippim

m
.ro/articol/com

unicate/pro
gram

ul-pentru-dezvoltarea-abilit-259-355-
ilor-antreprenoriale-n-r-ndul-tinerilor-351-i-
facilitarea-accesului-acestora-la-finan-355-
are-start  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

(Institutul 
Cultural 
Roman) 

Programul Cantemir 
– Sectiunea Festival 

 

Institutul Cultural 
Român isi propune sa 
sustina participari 
românesti la festivaluri 
importante care au loc 
in strainatate, cu scopul 
de a asigura culturii 
române o mai buna 
vizibilitate si de a 
creste accesul 
publicului de 
specialitate la creatia 
româneasca 
contemporana de 
calitate, precum si 
pentru integrarea 
acesteia in circuitele 
internationale. 

a. persoane fizice, artisti sau 
creatori, cu cetatenie 
româna, care au implinit 
vârsta de 18 ani; 

b. grupuri artistice, fara 
personalitate juridica, 
constituite din persoane 
fizice, artisti sau creatori, cu 
cetatenie româna, care au 
implinit vârsta de 18 ani; 

c. persoane juridice de drept 
public sau privat,  infiintate 
in conditiile legii române. 

Finantarea se poate acorda pentru participarea la 
festivaluri internationale care: 

- se desfasoara in strainatate; 
- sunt dedicate artistilor profesionisti;  
- invita artisti sau organizatii culturale sa ia parte la 

festival, ca urmare a unei selectii realizate de 
catre juriul festivalului.  

 
 
Este eligibil solicitantul care a fost selectat si invitat, in 
mod oficial, in vederea participarii la festival de catre 
un juriu special constituit in acest sens de catre 
Festival (este obligatorie prezentarea scrisorii de 
invitatie din partea festivalului). 

Maxim 
25.000 lei 

Minim 10% 15 
noiembrie 
2010 

http://w
w

w
.program

ulcantem
ir.ro/festival.php  

Guvernul 
Romaniei 

Ajutoare de minimis 
pentru dezvoltarea 
sau modernizarea 
intreprinderilor mici 
si mijlocii in baza 
H.G. nr. 1164/2007 
 
 
 
 
 
 

Atragerea de forta de 
munca din zonele 
limitrofe, utilizarea 
resurselor locale, 
sustinerea meseriasilor 
din zonele rurale si din 
micile localitati, 
sprijinirea 
intreprinderilor care au 
ca obiect de activitate 
domeniul serviciilor, 
dezvoltarea sau 
modernizarea activitatii 
intreprinderilor 
prestatoare de servicii 
pentru a se ridica la 
nivelul standardelor 
europene. 

Intreprinderi mici si mijlocii  Proiectul trebuie sa cuprinda activitati si investitii de 
resurse pe o perioada determinata in scopul realizarii 
unor obiective clare, concrete si reale. 
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate 
de: 
a) investitiile in active corporale referitoare la: 
- constructii cu scop industrial sau turistic, destinate 
realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare; 
- echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii 
de lucru; 
- aparate si instalatii de masurare, control si reglare; 
- mijloace de transport neinmatriculabile, pentru 
sustinerea activitatii intreprinderii; 
- mobilier si aparatura birotica. 
b) investitiile in active necorporale referitoare la 
brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si 
active similare. 

Ajutorul de 
minimis ce 
se poate 
acorda unei 
intreprinderi 
se situeaza 
in limita 
plafonului de 
200.000 
euro, 
echivalent in 
lei, pe o 
perioada de 
trei ani 
fiscali 
consecutivi 

- - M
inisterul Finantelor Publice / 

http://w
w

w
.m

finante.ro/schem
e.htm

l?pagina=
dom

enii  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

Schema de ajutor 
de stat privind 
asigurarea 
dezvoltarii 
economice durabile 
instituită prin H.G. 
nr. 1680/2008 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea regională 
prin stimularea 
realizării de investiţii şi 
a creării de noi locuri 
de muncă. 

Intreprinderi mici si mijlocii 
 
Intreprinderi mari 

Ajutorul de stat se acordă intreprinderiilor care au 
prezentat, înaintea începerii lucrărilor, o Cerere de 
acord pentru finantare si care realizează 
investiţii iniţiale. 
 
Conditii de eligibilitate a investitiei: 
 
• investitia initiala are o valoare care 

depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro 
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010);  

• se creeaza cel putin 100 de noi locuri de 
munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale 
(nou prag introdus in data de 23 iunie 2010). 

 

Maxim 
28,125 
milioane 
euro 

50% - w
w

w
.m

finante.ro  

Guvernul 
Romaniei 
 
(Administra
tia Fondului 
pentru 
Mediu) 

Programul privind 
instalarea 
sistemelor de 
incalzire care 
utilizeaza energie 
regenerabila, 
inclusiv inlocuirea 
sau completarea 
sistemelor clasice 
de incalzire 
 
NOU! 

 

Imbunatatirea calitatii 
aerului, apei si solului 
prin reducerea gradului 
de poluare cauzata de 
arderea lemnului si a 
combustibililor fosili 
utilizati pentru 
producerea energiei 
termice folosite pentru 
incalzire si obtinerea de 
apa calda menajera 

Persoane fizice Prin Program se finanţează următoarele instalaţii 
pentru încălzire care utilizează energie regenerabilă, 
inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire: 
a) instalarea de panouri solare; 
b) instalarea de pompe de căldură; 
c) centrale termice pe bază de peleţi, brichete, 
tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi 
deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice. 
 
Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru: 
a) achiziţia de instalaţii pentru producerea de energie 
termică, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire cu 
sisteme care utilizează energie regenerabilă; 
b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a 
sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi 
încercărilor; 
c) taxa pe valoarea adăugată (TVA). 
 
Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate după 
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. 

a) până la 
6.000 lei 
pentru 
instalarea 
panourilor 
solare; 
b) până la 
8.000 lei 
pentru 
instalarea 
pompelor de 
căldură; 
c) până la 
6.000 lei 
pentru 
instalaţie de 
producere a 
energiei 
termice pe 
bază de 
peleţi, 
brichete, etc. 

- - http://w
w

w
.afm

.ro/program
_casa_verde.php  
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 
 
(Administra
tia Fondului 
pentru 
Mediu) 

Programul privind 
producerea energiei 
din surse 
regenerabile: 
eoliana, geotermala, 
solara, biomasa, 
hidro 

 
NOU! 

 
 

Punerea in functiune 
de noi capacitati de 
producere a energiei 
din surse regenerabile; 
dezvoltarea economica 
a regiunilor in care se 
efectueaza investitiile; 
producerea de energie 
verde si atingerea 
standardelor de mediu 
prin diminuarea poluarii 

Persoane juridice - investitii in active corporale si necorporale, legate de 
infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati 
existente, diversificarea productiei unei unitati, prin 
realizarea de produse noi, suplimentare, sau 
schimbarea fundamentala a procesului de productie 
al unei unitati existente; 
- achizitionarea de active imobilizate direct legate de 
o unitate de productie, atunci cand aceasta s-a inchis 
sau s-ar fi inchis in lipsa acestei achizitii, iar activele 
sunt achizitionate de un investitor independent; 
- realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare 
amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si 
echipamentelor achizitionate, cu dotarile aferente 
- achizitia de utilaje, echipamente, instalatii noi 
necesare indeplinirii obiectivelor proiectului (active 
corporale); 
- achizitia de tehnologii, brevete, know-how (active 
necorporale); 
- realizarea sistemelor de aductiune de apa, in cazul 
microhidrocentralelor. 

Maxim 30 
milioane lei 

50% 15 iulie 
2010 

http://w
w

w
.afm

.ro/program
_energii_regenerabile

.php  

Uniunea 
Europeana 

Media 2007 Imbunatatirea cotei de 
piata a filmelor 
europene care ruleaza 
in alte state membre 
decat cele in care 
acestea au fost 
produse. 

Persoane fizice si juridice  productii audiovizuale: dobandirea si 
perfectionarea aptitudinilor in domeniul 
audiovizual si dezvoltarea lucrarilor audiovizuale 
europene;  

 distribuirea si promovarea lucrarilor audiovizuale 
europene;  

 proiecte pilot care sa asigure faptul ca acest 
program se adapteaza la cerintele pietei. 

- - 31 
decembri
e 2013 

http://ec.europa.eu/in
form

ation_society/m
e

dia/index_en.htm
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Finantator Program de 
finantare 

Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea 
proiectelor culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de cooperare: 
proiecte care cuprind un numar de activitati culturale 
multianuale care au drept scop realizarea unei 
cooperari durabile si structurate intre operatorii 
culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau 
transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global 
comun, bazat pe un acord de cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte 
culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata 
mai scurta si de o amploare mai mica, al caror 
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei 
cooperari pe termen lung intre operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor  
de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme, 
nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror 
autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari 
participante la Program; limbile eligibile sunt limbile 
oficiale ale tarilor participante la Program si limbile 
moarte (latina si greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari terte. 
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala 
intre tari care participa la Program si tari tertecare au 
incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu 
UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza 
domeniul cultural. 

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 euro, 
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 
octombrie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.2.2: 
1 
februarie 
al fiecarui 
an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui 
an  
 

(pâna in 
2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EA
C

E
A) – Program

ul C
ultura 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro    

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 2 - 
Sprijinirea 
organizatiilor active 
la nivel european in 
domeniul culturii 
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei 
componente sunt eligibile 
patru categorii de 
organizatii: ambasadori, 
retele de advocacy, 
festivaluri si structuri de 
sprijinire a politicii Agendei 
europene pentru cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu scopul 
de a incuraja emergenta cetateniei europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale corespunzatoare 
desfasurarii activitatilor curente ale organizatiilor 
beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

1 
noiembrie 
al fiecarui 
an–pentru 
subventii 
anuale 
1 
noiembrie 
2010 – 
pentru 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu CE 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/inde
x_en.htm

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guid
e/docum

ents/culture
program

m
e

guid
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Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii 
informatiilor, 
precum si 
optimizarii 
impactului 
proiectelor din 
domeniul cooperarii 
culturale 
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din statele 
participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile al 
caror obiectiv este optimizarea impactului proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si 
C

ultura 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

  
Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea

ec
europa

eu/culture/index
en

Uniunea 
Europeana 

LIFE+  

 

Obiectivul general al 
LIFE+ este acela de a 
contribui la punerea in 
aplicare, actualizarea si 
dezvoltarea politicii si 
legislatiei de mediu 
comunitare, inclusiv la 
integrarea mediului in 
alte politici, contribuind 
astfel la dezvoltarea 
durabila. 

Organisme publice si/sau 
private 

LIFE+ este format din trei componente:  
- LIFE+ Natura si biodiversitate, 
- LIFE+ Politica si guvernare in materie de mediu, 
- LIFE+ Informare si comunicare. 
 
Urmatoarele masuri pot fi finantate: 
- studii, anchete, modelare si elaborare de scenarii; 
- monitorizare, inclusiv a padurilor; 
- acordarea asistentei pentru consolidarea 
capacitatilor; 
- formare, ateliere si reuniuni, inclusiv formarea 
agentilor participanti la initiative de prevenire a 
incendiilor forestiere; 
- constituirea de retele si platforme pentru cele mai 
bune practici; 
- actiuni de informare si comunicare, inclusiv campanii 
de sensibilizare si, in special, campanii de 
sensibilizare a publicului asupra incendiilor forestiere; 
- demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor si 
instrumentelor inovatoare; etc 

- 50% 1 
septembri
e 2010 

http://ec.europa.eu/environm
ent/life/funding/lifepl

us.htm
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Proiecte eco-
inovatoare 

(PROGRAMUL 
CADRUL PENTRU 
COMPETITIVITATE 
SI INOVARE 2007-
2013) 

 

- Promovarea adoptarii 
unor abordari noi si 
integrate in arii precum 
managementul 
mediului sau produse, 
procese si servicii 
ecologice; 
- Incurajarea integrarii 
solutiilor ecologice prin 
cresterea si inlaturarea 
barierelor pietei. 
Solutiile includ 
produce, procese, 
tehnologii sau servicii 
ecologice. 
- Cresterea capacitatii 
de inovare a IMM-
urilor. 

Intreprinderi mici si mijlocii Cele trei aspecte principale urmarite sunt: 
1. Beneficiile aduse mediului inconjurator; 
2. Beneficiile aduse mediului economic; 
3. Gradul de inovare. 
 
Cererea de proiecte se refera la patru domenii 
principale: 
- reciclarea materialelor; 
- materiale de constructii durabile; 
- sectorul alimentelor si bauturilor; 
- afaceri ecologice. 

- 50% 9 
septembri
e 2010 

http://ec.europa.eu/environm
ent/eco-

innovation/application_en.htm
  

Pentru informatii privind acordarea de garantii si finantari special destinate proiectelor finantabile din fonduri europene va invitam sa accesati pagina de internet a Fondului National pentru IMM-uri (FNIMM SA – IFN) 
– www.garantare.ro 

 


