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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: maxim 37,5 milioane euro 

 Contribuția beneficiarului: 50% 

 Termen limită: 31 dec. 2023  

 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/schema-de-ajutor-de-stat-332-2014-prin-care-sunt-finantate-cheltuielile-
cu-salariile-pentru-investitiile-noi-a-fost-redeschisa.html 
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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 



   Apeluri de proiecte DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

5 5 

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 



   Apeluri de proiecte DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

6 6 

EIC Accelerator: Extinderea inovațiilor cu impact ridicat, Programul Orizont Europa 
 
 Finanțator:  Uniunea Europeană 

 Solicitanți eligibili: Intreprinderi resortisante ale unui stat UE sau ale unui stat partener Horizon 2020: • IMM-uri, cu o singură sucursală; • societăți 
mici cu capitalizare medie, cu maxim 500 de angajați, eligibile doar pentru secțiunea de investiții pentru scalare; • persoane juridice/persoane fizice 
care doresc să deschidă un IMM/o societate mică cu capitalizare medie. Persoane juridice/persoane fizice non-UE care doresc să înființeze un 
IMM/să relocheze unul într-un SM sau partener. 

 Obiectivul programului: Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii individuale (IMMuri), în special startup-urile și companiile spinout pentru a 
dezvolta și extinde inovațiile  

 Activități eligibile: Program este format din 2 tipuri de finanțări: • EIC Accelerator open, care își propune sprijinirea oricăror inovații, indiferent de 
domeniu; EIC Accelerator challenge, care vine în ajutorul inovațiilor cu impact asupra măsurilor de redresare economică a Pactului verde european, 
a Strategiei Digitale și a tehnologizării sistemului medical. 

 Valoarea grantului: Pentru costurile de dezvoltare a inovațiilor: până la 2,5 milioane euro, sub formă de granturi. Pentru costurile de scalare și 
cheltuielile necesare: până la 15 milioane euro, sub formă de investiție directă la capital.  

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: Pentru toate tipurile de IMM-uri: 16 iunie 2021 Pentru companii cu o singură filială: 6 octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en 
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Premierea participării la Orizont 2020 
 
 Finanțator:  Guvernul României 

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

 Obiectivul programului: Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării; Consolidarea sistemului național de CDI 
prin intensificarea colaborării în cercetarea Europeană de excelență; Creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont 2020, precum și a 
rolului jucat de către aceștia în viitoarele proiecte Orizont 2020; Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare 
internațională; Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare dezvoltare. 

 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:  10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din România in calitatea de coordonator al 
proiectului;  7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din România în calitatea de coordonator de pachet de lucru. 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: Depunere continuă 

 Informații suplimentare: https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020 
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START ONG 2021  
 
 Finanțator:  Kaufland România 

 Solicitanți eligibili: ONG-urile și fundațiile; Instituțiile publice (unități de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli, licee/colegii, centre de 
copii/bătrâni, cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie; Grupurile informale/de inițiativă. 

 Obiectivul programului: 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 

 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; Proiecte cu o valoare 
cuprinsă între 5.000 și 10.000 euro.  

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: Se derulează sesiuni lunare de depunere pe parcursul anului 2021 

 Informații suplimentare: https://startong.ro/storage/2021/StartONG-Regulament-2021.pdf?fbclid=IwAR2iZP9eGMQTKusqvHdH-
H7Mf22R_O3BRl3dgUY0az58d20W3dspb9GuufY 



   Apeluri de proiecte DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

9 9 

Programul SMEs Growth: Schema de granturi mici, apel II 
 
 Finanțator:  Innovation Norway 

 Solicitanți eligibili: Întreprinderi cu cel mult 25% proprietate publică, stabilite ca persoane juridice în România; Pentru domeniul „Green Industry 
Innovation”, sunt eligibile și organizațiile non-profit înființate ca persoane juridice în România; Parteneri eligibili: Orice entitate privată sau publică, 
comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România 

 Obiectivul programului: Programul are ca obiectiv creșterea creării valorii și creșterii durabile în sectorul de afaceri din România. Programul 
urmărește să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung între Norvegia (denumită în continuare „statul donator”) și România, pe baza 
dezvoltării și inovării afacerilor. 

 Activități eligibile: Se poate acorda sprijin pentru proiectele care vor desfășura activități în cadrul întreprinderii care solicită finanțare în unul 
dintre următoarele domenii: Inovație în Industria Verde, Dezvoltare „albastră”, IT&C.  

 Valoarea grantului: între 50.000 și 200.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: variabil, între 30-75% 

 Termen limită: 22 septembrie 2021, ora 13:00 

 Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/romania/sgs-
smg/ 
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 Programul SMEs Growth:  Schema pentru proiecte individuale, apel II 
 
 Finanțator:  Innovation Norway 

 Solicitanți eligibili: IMM-urile cu cel mult 25% drept de proprietate publică, înregistrate ca persoane juridice în România de cel puțin 3 ani la data 
limită de depunere. Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România.   

 Obiectivul programului: Obiectivul programului îl reprezintă finanțarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor/produselor, proceselor și soluțiilor 
inovatoare verzi, albastre sau TIC.  

 Activități eligibile: Inovația industriei ecologice:  Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice; Dezvoltarea de produse 
și servicii ecologice; Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”. TIC: Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor TIC; 
Dezvoltarea de produse/procese/soluții folosind componente TIC.  Creștere albastră - Blue Growth. 

 Valoarea grantului: Între 200.000 și 2.000.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: variabil, între 30-75% 

 Termen limită: 15 septembrie 2021, ora 13:00 

 Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-
development/romania/i_p_s/ 
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Programul SMEs Growth:  Sprijin pentru transport, apel III 
 
 Finanțator:  Innovation Norway 

 Solicitanți eligibili: IMM-uri sau societăți mai mari cu cel mult 25% proprietate publică, înființate ca persoane juridice în România; Întreprinderi 
publice sau private, înființate ca persoane juridice în Norvegia. 

 Obiectivul programului: Obiectivul programului îl reprezintă finanțarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor/produselor, proceselor și soluțiilor 
inovatoare verzi, albastre sau TIC.  

 Activități eligibile: Costurile de călătorie cu privire la/sau asociate cu: procesul de căutare a partenerilor pentru proiecte, dezvoltarea 
parteneriatelor. Solicitările trebuie să îndeplinească următoarele criterii pentru a fi eligibile de rambursarea cheltuielilor cu transportul: -Un 
proiect de parteneriat trebuie să fie consituit din cel puțin o entitate din România și o singură entitate din Norvegia; -Proiectele de parteneriat 
trebuie dezvoltate într-unul dintre cele trei domenii de interes ale programului SMEs Growth Romania; -Solicitantul trebuie să prezinte că are o 
idee de proiect eligibilă și că intenționează să se implice fie în calitate de promotor, fie în calitate de partener bilateral (norvegian) care 
performează sarcini suplimentare în cadrul proiectului; -Călătoria trebuie efectuată de entitatea căreia i s-a acordat subvenția. 

 Valoarea grantului: 1.200 de euro/ întreprindere (Buget total: 50.000 de euro) 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile 

 Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-
development/romania/i_p_s/ 
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EIC Pathfinder:  Finanțări pentru dezvoltarea ideilor inovative din domeniul științei și  
tehnologiei (PROGRAMUL ORIZONT EUROPA) 
 
 Finanțator:  Uniunea Europeană 

 Solicitanți eligibili: Orice tip de entitate, din state UE sau partenere și din țări cu venituri mici și medii, Organizații internaționale, inclusiv centre de 
cercetare europene, care pot aplica în mod individual sau printr-un consorțiu format din minim 2 entități independente. 

 Obiectivul programului: Susținerea explorării ideilor îndrăznețe pentru tehnologii radical noi. Programul salută colaborarea științifică de ultimă 
generație cu risc ridicat / câștig ridicat și interdisciplinar care stau la baza progreselor tehnologice 

 Activități eligibile: EIC Pathfinder Challenges impune direcții de cercetare prin provocările lansate. Astfel, entitățile care își introduc aplicația pentru 
acest program, trebuie să întreprindă activitățile inovative propuse, cu respectarea normelor de etică ștințifică 

 Valoarea grantului: +/- 4 milioane EUR/cerere.  

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 7 octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en  
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ORDONANȚA DE  URGENȚĂ nr. 224/  30 decembrie 2020  cu modificările  ulterioare privind unele  
măsuri pentru  acordarea de  sprijin financiar  pentru  întreprinderile din  domeniul  turismului,  
structuri de cazare,  structuri de  alimentație și  agenții de turism, a  căror activitate a  fost afectată 
în  contextul  pandemiei COVID  19  
 Finanțator:  Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Întreprinderile din industria  ospitalității (structuri de  cazare, structuri de  alimentație, agenții de  turism), afectate de efectele  
pandemiei în perioada  martie-iunie 2020   

  Obiectivul programului: Reducerea  impactului negativ  asupra  operatorilor economici din  sectorul turistic,  prin acordarea unui  ajutor  
nerambursabil  care acoperă o  parte din  pierderea din cifra  de afaceri  aferentă perioadei în care  activitatea  respectivilor  operatori  economici a 
fost  afectată de primul  val al pandemiei  COVID-19  

 Activități eligibile: Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează  supraviețuirea și relansarea sectorului turismului  prin: a) salvarea de la faliment a 
unui număr important  de actori economici din sector și salvarea  locurilor de muncă generate de aceștia; b) stimularea întreprinderilor din acest 
sector să  mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6  luni.  

 Valoarea grantului: Maxim  800.000  euro/  întreprindere  

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 29 IUNIE 2021, ora 10.00 - 12 IULIE 2021, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere 

 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/schema-de-ajutoare-horeca-2021-perioada-de-inscrieri-anuntata-oficial.html 
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Apel pentru Rețeaua întreprinderilor europene  
 

 Finanțator:  Comisia Europeană, Programul Pieței Unice (SMP) 

 Solicitanți eligibili: Organizații de sprijin pentru  IMM-uri: asociații sectoriale  și industriale, agenții de  export, camere de comerț,  camere de 
meserii, societăți  de transfer tehnologic,  incubatoare de afaceri; Organizații cu experiență  dovedită în ceea ce privește  eficiența resurselor și  
serviciilor de sprijin pentru  circularitate, precum ar fi  membrii Centrului european  de cunoștințe privind  eficiența resurselor (EREK)  și alte 
platforme de  sustenabilitate Intermediari  financiari; Organizații de promovare a  comerțului (OTS); Organizațiile de afaceri și  organizațiile 
reprezentative  ale IMM-urilor; Agenții de dezvoltare  regională; Agenții de inovare; Organizații sau fundații de  cercetare; Instituții de învățământ  
superior.  

 Obiectivul programului: EEN a fost concepută pentru a oferi sprijin IMM-urilor europene pentru a deveni mai sustenabile din punct de vedere 
economic, ecologic și social. 

 Activități eligibile: Toate consorțiile ar trebui să desfășoare următoarele patru tipuri de activități și să le descrie în propunerile lor:    Activitatea 1: 
Furnizarea de servicii cu valoare adăugată clienților,    Activitatea 2: Promovarea rețelei și comunicarea,    Activitatea 3: Dezvoltarea rețelei și 
consolidarea capacităților,    Activitatea 4: Coordonarea rețelei și managementul calității. 

 Valoarea grantului: România dispune de 5.592.130 de euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 11 august 2021, 02 decembrie 2021 și 27 aprilie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/490/programul-piata-unica-reteaua-intreprinderilor-europene 
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UiPath Automation Awards 
 

 Finanțator: UiPath 

 Solicitanți eligibili: start-up-uri de enterprise software automation și companii early-stage din regiunea CEE 

 Obiectivul programului: UiPath își propune să susțină dezvoltarea de idei creative de afaceri și să stimuleze capacitatea de a se extinde a 
companiilor early-stage și a inițiativelor antreprenoriale originare din Europa Centrală și de Est (CEE) și Turcia. 

 Activități eligibile: Echipele se pot înscrie în competiție la una dintre următoarele două categorii: 1.  Start-up Automation Award, 2. Scale-up 
Automation Award. După înscrieri, finaliștii vor fi aleși de un juriu. Finaliștii își vor prezenta ideile în fața juriului în cadrul finalei Automation 
Awards, care anul acesta va fi găzduită de Wolves Summit la Wrocław, Polonia, pe 20 octombrie 2021.  

 Valoarea grantului: 50.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 1 septembrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.startupcafe.ro/idei-antreprenori/premiu-uipath-competitie-inscrieri-startup-romanesti.htm 
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Programul Piața Unică: Rețeaua întreprinderilor europene 
 

 Finanțator: Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: consorții între entități juridice, publice sau private, stabilite în: -statele membre ale UE, inclusiv țările și teritoriile de peste mări 
(TTPM); - țări asociate cu Programul Pieței Unice (SMP) sau în curs de semnare a unui parteneriat. 

 Obiectivul programului: Programul a fost conceput să capaciteze și să protejeze consumatorii și să permită unui număr mare de întreprinderi mici 
și mijlocii (IMM-uri) europene să prospere. Scopul acestui apel este de a crea și de a asigura funcționarea modernizată a Rețelei întreprinderilor 
europene în perioada 1 ianuarie 2022 - 30 iunie 2025 prin selectarea consorțiilor care vor forma rețeaua. 

 Activități eligibile: Toate consorțiile ar trebui să desfășoare următoarele patru tipuri de activități și să le descrie în propunerile lor:  Activitatea 1: 
Furnizarea de servicii cu valoare adăugată clienților,  Activitatea 2: Promovarea rețelei și comunicarea, Activitatea 3: Dezvoltarea rețelei și 
consolidarea capacităților,   Activitatea 4: Coordonarea rețelei și managementul calității. 

 Valoarea grantului: 164.500.000 de euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Prima etapă de selecție:  11.08.2021. A doua etapă de selecție: 02.12.2021. A treia etapă de selecție: 27.04.2022  

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/490/programul-piata-unica-reteaua-intreprinderilor-europene 
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Vouchere de proprietate intelectuală 
 

 Finanțator: Comisia Europeană și EUIPO 

 Solicitanți eligibili:  întreprinderile care doresc să-și dezvolte strategiile de proprietate intelectuală (PI) și să-și protejeze drepturile PI la nivel 
național, regional și european 

 Obiectivul programului: Fondul pentru IMM-uri, „Ideas Powered for Business SME Fund”  poate contribui la impulsionarea afacerilor IMM-urilor, 
acordând reduceri de pana la 50% din taxele pentru cererile de înregistrare de mărci si desene sau modele. 

 Activități eligibile: În perioada 1-31 Iulie 2021, se va desfășura etapa a IV a de depunere a cererilor privind serviciile de proprietate intelectuală 
subvenționate prin programul SME Fund. Condițiile de participare si alte informații referitoare la obținerea voucherelor pot fi consultate pe 
platforma „Ideas Powered for Business”. 

 Valoarea grantului: Orice IMM poate beneficia de un voucher în valoare de până la cel mult 1.500 Euro. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită:  1-31 Iulie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26555/vouchere-de-proprietate-intelectuala-in-valoare-de-20-milioane-
euro-pentru-imm-uri-programul-sme-fund-continua  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/online-services/ideas-powered-for-business
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Noi finanțări de 5-10 milioane euro pentru IMM-uri românești, printr-un fond de investiții susținut 
de Uniunea Europeană 
 
 Finanțator: Firma de investiții BlackPeak Capital  

 Solicitanți eligibili:  IMM-uri dinamice din România, Bulgaria, Slovenia, Croația și Serbia 

 Obiectivul programului: Firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține finanțări equity de câte 5-10 milioane de euro, în schimbul unui pachet de 
acțiuni, printr-un nou fond de investiții, lansat, luni, cu susținerea Uniunii Europene. Noul fond de investiții este susținut de Uniunea Europeană, 
prin instituții financiare ale sale. 

 Activități eligibile: Fondul se axează pe „formarea de parteneriate cu antreprenori de succes” din regiune, care au „ambiția de a dezvolta companii 
de talie mondială prin inovație, creștere organică și achiziții”. BlackPeak Capital are o abordare sectorială generalistă, cu preferințe pentru 
tehnologiile informaționale, producție de nișă, servicii pentru afaceri, servicii medicale și produse de consum. Fondul de investiții va putea acorda 
finanțări firmelor din România prin intermediul biroului său de la București.  

 Valoarea grantului: 5-10 milioane de euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită:  - 

 Informații suplimentare: https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/finantari-imm-romania-fond-investitii-uniunea-europeana.htm 
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Competiţia Soluţii 2021 
 
 Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării 

 Solicitanți eligibili:  organizaţii de cercetare 

 Obiectivul programului: Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a aprobat, prin Ordinul nr. 135, lansarea competiției Soluții – 2021, în cadrul 
Subprogramului 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare. Scopul competitiei este de a oferi soluţii sub formă de bun 
(produs/serviciu/proces de fabricaţie) inovator, ca răspuns la necesitatea identificată în sectorul public (achiziţii publice pentru inovare). Soluţia 
este dată de către conducatorul consorţiului (organizaţia publică de cercetare) la o problemă ridicată de administraţia publică. Tema se defineşte pe 
baza unui dialog la nivelul entităţilor publice comanditare. Proiectele se segmentează în faze (explorare, dezvoltare, testare funcţională, fezabilitate, 
acceptabilitate). 

 Activități eligibile: Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform 
HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările 
ulterioare. În cadrul acestei competiţii sunt propuse 12 teme de cercetare 

 Valoarea grantului: Bugetul total al competiţiei este în valoare de 70 de milioane de lei, iar durata de implementare variază între 18 şi 24 de luni. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită:  02.07.2021, ora 15:00 

 Informații suplimentare: https://uefiscdi.gov.ro/solutii 


