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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 
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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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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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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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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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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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„Boost to Romanian Business sector” 
 
 Finanțator: Innovation Norway 

 Solicitanți eligibili:  microîntreprinderi, întreprinderi mici 

 Obiectivul programului: Apelul va finanța proiectele depuse de start-up-uri în domenii precum inovare verde în industrie, creștere albastră și TIC, 
iar acestea trebuie să contribuie la creșterea cifrei de afaceri, a profitului și crearea de noi locuri de muncă. 

 Activități eligibile: Apelul va finanța proiectele depuse de start-up-uri românești. Accentul proiectelor ar trebui să fie unul dintre cele trei domenii 
principale ale programului: inovarea în domeniul industriei verzi;  creșterea albastră; tehnologia informației și comunicațiilor (TIC). Rezultatul 
așteptat al proiectelor finanțate este o competitivitate sporită pentru întreprinderile române din domeniile menționate, sub forma creșterii cifrei 
de afaceri și a profitului operațional net și a creării de locuri de muncă. De asemenea, se așteaptă ca proiectele să contribuie la dezvoltarea și 
aplicarea de tehnologii, procese și soluții inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și la procese de producție mai eficiente din punct de 
vedere energetic. 

 Valoarea grantului: între 10.000-200.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 15% 

 Termen limită:  18 noiembrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-
development/romania/startupromania/  
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Women TechEU 
 
 Finanțator: Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili:  start-up-urilor conduse de femei 

 Obiectivul programului: Inițiativa Uniunii Europene sprijină companiile deep-tech nou-înființate conduse de femei. Women TechEU vizează start-
up-uri extrem de inovatoare fondate sau co-fondate de femei, care dețin o funcție de conducere (CEO, CTO sau echivalent) în companie la 
momentul depunerii.  

 Activități eligibile: Schema va oferi sprijin financiar start-up-urilor conduse de femei prin granturi în valoare de 75.000 euro, precum și îndrumare și 
mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor. Programul va oferi sprijin în etapa inițială, 
formatoare a companiilor, cu scopul de a crește numărul de femei care își înființează propriile companii. Vor fi finanțate până la 50 de start-up-uri. 

 Valoarea grantului: 75.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită:  10 noiembrie 2021 

 Informații suplimentare: LINK  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Women;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


   Apeluri de proiecte DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

12 12 

 Finanțare pentru start-upurile românești 
 
 Finanțator: Innovation Norway 

 Solicitanți eligibili: start-upurile românești înființate de cel puțin șase luni, dar nu mai mult de patru ani de la data termenului limită din prezentul 
apel. Nu este obligatoriu, dar vor avea șanse mai mari firmele care aplică împreună cu entități din Norvegia, Islanda sau Liechenstein. 

 Obiectivul programului: Accentul proiectelor ar trebui să fie unul dintre cele trei domenii principale ale programului: inovația în industria verde, 
creșterea albastră și TIC. Proiectele ar trebui să contribuie la „o competitivitate sporită pentru întreprinderile românești din domeniile menționate”, 
sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și a creării de locuri de muncă. 

 Activități eligibile: Acest apel poate oferi sprijin pentru proiecte care vor dezvolta și implementa activități în cadrul întreprinderii care 
solicită finanțare, într-unul sau mai multe dintre cele trei domenii principale ale programului. Proiectele trebuie să contribuie direct la 
creșterea veniturilor și la îmbunătățirea capacității de dezvoltare a afacerilor a solicitanților. 

 Valoarea grantului:  Finanțarea este între 10.000 și 200.000 de euro de proiect 

 Contribuția beneficiarului: 15% 

 Termen limită:  18 noiembrie 2021, ora 13:00, ora României 

 Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-
development/romania/startupromania/ 
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Program de accelerare adresat IMM-urilor din industria textilelor și de modă durabilă CirCoAX by 
CircularInnoBooster 
 
 Finanțator: Comisia Europeană în cadrul programului COSME 

 Solicitanți eligibili: IMM-urilor din industria textilelor  

 Obiectivul programului: sprijinul IMM-urilor care activează în industria textilelor, mai exact care produc articole de modă durabilă. 

 Activități eligibile: Vor fi alese 30 de IMM-uri și startup-uri europene inovatoare, care vor primi o subvenție de 12.000 EUR pentru a-și 
scala ideile privind durabilitatea și moda. 

 Valoarea grantului: 12.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită:  13 octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://circoax.eu/open-call-info 
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Competiția #myEUspace 
 

 Finanțator: Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (EUSPA) 

 Solicitanți eligibili: Participarea la concurs este deschisă echipelor compuse din operatori economici (inclusiv persoane juridice și persoane fizice). Participarea la acest 
concurs de premii este deschisă în condiții egale pentru echipe compusă din operatori economici stabiliți pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Elveția și 
Norvegia. 

 Obiectivul programului: dezvoltare de soluții inteligente de mobilitate,  soluții pentru consumatori precum aplicații mobile și altele, soluții inovatoare care 
abordează provocările de mediu, viața durabilă, consumul și producția, Soluții inovatoare de topografie, soluții tehnologice care gestionează variabilitatea 
producției agricole, îmbunătățesc randamentul culturilor, reduc impactul asupra mediului și optimizează lanțul alimentar, soluții inovatoare care aplică 
tehnologii cuantice (calcul, detectare, simulare, criptare etc.) îmbunătățind aplicațiile spațiale din aval. 

 Activități eligibile: Competiția va fi organizată pe două tracks: Track 1: De la idee la prototip / validarea clienților. Echipele își vor prezenta ideea teoretică (faza 
I) și versiunea prototip / beta a produsului lor pe baza unei astfel de idei (faza II), articulând propunerea lor de valoare și explorează soluția pe baza unui test 
de validare într-un mediu relevant. Track 2: de la prototip la intrarea în produs / piață. Echipele își vor prezenta versiunea prototip / beta (faza I) și produsul 
final gata de comercializare (faza II) dezvoltând o propunere de valoare pentru a satisface nevoile potențialilor utilizatori. 

 Valoarea grantului: Depunere: Track 1: Cele mai bune 23 de idei, câte 4 pe domeniu de aplicare (cu excepția zonei Dive in Quantum în care vor fi selectate 
până la 3 idei), vor primi un premiu în valoare de 10.000 de euro, fiecare pentru a lansa dezvoltarea prototipului lor. Track 2: Cele mai bune 20 de aplicații / 
prototipuri beta, 4 pe domeniu de aplicare, vor primi un premiu în valoare de 15.000 de euro, fiecare pentru a finaliza dezvoltarea produsului și pentru a 
obține intrarea pe piață. Finala: Track 1: Cele mai bune 6 proiecte, câte 1 pe domeniu de aplicare, vor primi un premiu suplimentar în valoare de 25.000 de 
euro fiecare. Track 2: Cele mai bune 5 proiecte, câte 1 pe domeniu de aplicare, vor primi un premiu suplimentar în valoare de 50.000 de euro fiecare. 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită:  15 noiembrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition#criteria 
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Proiecte pentru clustere de inovare 
 

 Finanțator: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 

 Solicitanți eligibili: Entitate juridică care exploatează clusterul de inovare, înregistrată în România și  constituită la data depunerii proiectului, 
conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în  conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Obiectivul programului: Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate. 

 Activități eligibile: Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților 
CD comune existente; Activități de inovare în clustere; Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii 
de sprijinire a inovării; Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor de inovare. 

 Valoarea grantului: Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minimum 2.460.775 lei 
(echivalentul a 500.000 euro) și maximum 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro). 

 Contribuția beneficiarului: 35-50% 

 Termen limită:  07 noiembrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27193/a-fost-lansat-apelul-3-proiecte-pentru-clustere-de-inovare 
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Microgranturi  acordate din fonduri externe nerambursabile (Programul Operațional Competitivitate  2014-
2020) 
 

 Finanțator: Uniunea  Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Relansarea măsurii de sprijin  vine cu o serie de noutăți în  plus față de facilitățile oferite  în prima sesiune, respectiv: Devin eligibili și 
beneficiarii  din categoria Întreprinderilor  Individuale și a  Întreprinderilor Familiale, cu  activitate economică în unul  din domeniile prevăzute în  Anexa nr. 1 la 
OUG  130/2020. Devin eligibili și beneficiarii  din categoria profesioniștilor,  definiți și reglementați de art.  3 alin. (2) din Legea nr.  287/2009 privind Codul civil,  
republicată, cu modificările  ulterioare, care desfășoară  profesii liberale reglementate  prin acte cu putere de lege.  

 Obiectivul programului: Acordarea de  sprijin financiar  din fonduri externe  nerambursabile,  în contextul crizei  provocate de  COVID-19, pentru  beneficiarii  
prevăzuți la art. 3  din procedură, a  căror activitate a  fost afectată de  răspândirea  virusului SARS CoV-2 sau a  căror activitate a  fost interzisă prin  ordonanțe 
militare  pe perioada stării  de urgență sau  îngrădite pe  perioada stării de  alertă  

 Activități eligibile: Cheltuieli privind stocurile de materii prime,  materiale, mărfuri, precum și alte categorii de  stocuri necesare; datorii curente și 
restante față de furnizorii  curenți; cheltuieli privind chiria pe bază de contract  încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru  unde se desfășoară 
activitatea pentru care se  solicită finanțare; cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații  necesare activității curente de bază; cheltuieli privind 
echipamentele de protecție  medicală; cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar; cheltuieli privind achiziția de echipamente,  utilaje, instalații, 
tehnologii, dotări independente  necesare pentru reluarea activității; cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul  statului.  

 Valoarea grantului: Maxim  2.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită:  În perioada  12-22  octombrie  2021,  aplicația de  înscriere  pentru a  doua sesiune  aferentă  măsurii va fi  disponibilă  pe platforma  
granturi.imm. gov.ro  

 Informații suplimentare: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-1-microgranturi/ 
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Misiuni de economie socială pentru reziliența comunității 
 

 Finanțator: Uniunea  Europeană, Programul pentru piața unică 

 Solicitanți eligibili: Consorțiul de solicitanți va fi compus din: cel puțin trei administrații publice locale din cel puțin trei țări eligibile diferite; cel puțin o 
organizație legată de afaceri, cum ar fi organizația sau asociația IMM-urilor, organizația întreprinderilor sociale, camera de comerț etc. relevantă pentru subiectul; 
solicitanții suplimentari care pot fi alți operatori economici, cum ar fi organizațiile de rețea sau umbrelă, organizațiile IMM-urilor, IMM-urile, organizațiile sau 
întreprinderile din economia socială, organizațiile societății civile, agențiile locale de dezvoltare urbană și inovare, centrele tehnologice și furnizorii de servicii, 
centrele de inovare digitală, instituții de știință, clustere industriale locale, instituții de învățământ, organizații de educație sau formare profesională, camere de 
comerț etc. relevante pentru subiectul apelului. Numărul solicitanților care formează un consorțiu este de minimum 4  și maxim 10. 

 Obiectivul programului: Cofinanțarea proiectelor care vor construi reziliența și vor crește capacitatea administrațiilor publice regionale sau locale, a IMM-urilor 
de economie socială și a societății civile de a depăși dificultățile și crizele. 

 Activități eligibile: Dezvoltarea colaborării transnaționale și interregionale între părțile interesate din economia socială (sectorul public și privat) în 
domeniul misiunilor economiei sociale; Stimularea învățării de la egal la egal, partajarea și reproducerea bunelor practici și a poveștilor de succes 
între părțile interesate din economia socială; Îmbunătățirea colaborării între rețelele existente de economie socială și părțile interesate la nivel 
regional și local în tema identificată; Prezentarea întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și promovarea rolului lor în construirea 
rezistenței pe teritorii; Dezvoltarea planurilor de acțiune locală cu întreprinderile din economia socială și părțile interesate în tema identificată. 

 Valoarea grantului:  buget total  2 mil. EUR. Maxim 200.000 EUR / proiect. 

 Contribuția beneficiarului: 0-10%  

 Termen limită:  24 noiembrie 2021  

 Informații suplimentare: link  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-resilience-sem;callCode=SMP-COSME-2021-RESILIENCE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-resilience-sem;callCode=SMP-COSME-2021-RESILIENCE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale 
 

 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 6.2) 

 Solicitanți eligibili:  Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat 
până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de 
maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups). 

 Obiectivul programului:  Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru 
micii întreprinzători din mediul rural; Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-
agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural; Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale. 

 Activități eligibile:  Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; 
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, 
mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în 
vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a 
proiectului etc.;   Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea 
manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);  Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii 
turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);  Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, 
unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, 
administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.). 

 Valoarea grantului: prima tranşă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare; a doua tranşă – 30% din cuantumul sprijinului 
după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: va fi lansat în luna octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://fonduri-euro.ro/finantari/submasura-6-2-in-2021/ 
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SUBMĂSURA 6.4 – Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 
 

 Finanțator: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (PNDR submăsura 6.4) 

 Solicitanți eligibili:  Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural; Fermieri sau membrii unor 
gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală 
în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

 Obiectivul programului:  Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale; Stimularea mediului de afaceri din mediul rural; 
Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale; Dezvoltarea activităţilor neagricole existente; Crearea de locuri de muncă; 
Creşterea veniturilor populaţiei rurale; Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban; Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale. 

 Activități eligibile:  Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea 
produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice); Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: 
olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii); Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ 
modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv 
punctul gastronomic local; Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării 
activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare); Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, 
contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative; Fabricarea de peleți și brichete din 
biomasă.  

 Valoarea grantului: 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile - maxim 200.000 euro 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: va fi lansat în luna octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice 


