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Apeluri de proiecte DEZVOLTARE ECONOMICĂ

1. Schema de ajutor de stat 332/2014, prin care sunt finanțate cheltuielile cu salariile
pentru investițiile noi


Finanțator: Guvernul României



Solicitanți eligibili: : întreprinderi nou-înființate, întreprinderi în activitate, IMM-uri, întreprinderi mari



Obiectivul programului: Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de
muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea
economiei româneşti.



Activități eligibile: În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca
urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile
de natura costurilor salariale. Investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei
activități economice noi.



Valoarea grantului:



Contribuția beneficiarului: 50%



Termen limită: prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanţare

Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/schema-de-ajutor-de-stat-332-2014-prin-care-sunt-finantate-cheltuielile-cu3
salariile-pentru-investitiile-noi-a-fost-redeschisa.html
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2. Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare ( POIM Axa 2.3 )


Finanțator: Uniunea Europeana și Guvernul României



Solicitanți eligibili: : Autoritățile și companiile naționale, autoritățile publice locale, regiile autonome, societățile și entitățile naționale și
private care administrează și / sau au în concesiune infrastructura aeroportuară



Obiectivul programului: Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor



Activități eligibile: Proiecte noi de investiţii în infrastructura aeroportuară având ca obiectiv construcția / extinderea / modernizarea de
terminale, respectiv reabilitarea-modernizarea/extinderea de suprafețe de mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri
de protecţia mediului - Construcție / extindere / modernizare terminale; - Reabilitare / modernizare / extindere suprafețe de mișcare (piste,
căi de rulare, platforme etc.); - Instalații aferente infrastructurii aeroportuare (balizaj, sisteme iluminare, etc.); - Investiții care vizează
siguranța și securitatea pentru infrastructura de transport aerian, inseparabile de obiectivele proiectului, în corelare cu tipurile de activități
cu caracter non-economic prezentate în anexa 10;



Valoarea grantului: Bugetul apelului este de 43,96 mil. € (alocare neta fara rezerva de performanța



Contribuția beneficiarului: (85% FEDR + 13% buget de stat) Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 2%)



Termen limită: 31. 12. 2022

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare

4

Apeluri de proiecte DEZVOLTARE ECONOMICĂ

3. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă (POC 2.3.1)


Finanțator: Uniunea Europeana și Guvernul României



Solicitanți eligibili: : autorităţi/instituţii publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate juridică proprie care: gestionează /
coordonează servicii publice ce vizează evenimente de viaţă predefinite sau contribuie la dezvoltarea evenimentelor de viaţă, gestionează / coordonează
/asigură servicii sau acţiuni cu privire la susţinerea activităţilor legate de evenimentele de viaţă



Obiectivul programului: Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe
evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data



Activități eligibile: Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării
proiectului - Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură
electronică. - Activități necesare informării şi publicității proiectului



Valoarea grantului: Alocarea indicativă pentru acest apel este de 23.952.760 euro FEDR, echivalentul în lei



Contribuția beneficiarului: Dacă solicitantul/partenerul este finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea
finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.



Termen limită: 31.12.2023

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
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4. Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor
publice locale


Finanțator: Uniunea Europeana și Guvernul României



Solicitanți eligibili: : municipiile și județele din regiunile mai puțin dezvoltate care nu au obținut finanțare în cadrul apelului CP1/2017
(POCA/125/2/2); ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală), parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu personalitate juridică), instituții de învățământ superior acreditate.



Obiectivul programului: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice



Activități eligibile: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale
orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP; Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și
eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar;



Valoarea grantului: valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect 250.000,00 lei, valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 415.000,00 lei



Contribuția beneficiarului: 2%



Termen limită: 30 iunie 2021

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa/finantari-active

6

