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 Cuprins 
 

1. Schema de ajutor de stat 332/2014, prin care sunt finanțate cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi 
2. Programul SMEs Growth:  Sprijin pentru transport, apel III 
3. Programul Piața Unică: Rețeaua întreprinderilor europene 
4. Noi finanțări de 5-10 milioane euro pentru IMM-uri românești, printr-un fond de investiții susținut de Uniunea 

Europeană 
5. Platforma de multifinanțare Ronin  
6. Fondul pentru IMM-uri: Vouchere de proprietate intelectuală 
7. Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie 
8. Pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării  inteligente, 

din Regiunea Centru 
9. Producție de energie din surse regenerabile (eolian și solar) 
10. Pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021- 2027, în domeniul specializării inteligente, 

din Regiunea Centru 
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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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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/SMEsGrowthRomaniaTS/; https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/travel-
grants-for-cooperation-between-norway-and-poland/ 
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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 



   Apeluri de proiecte IMM 

7 7 

Platforma de multifinanțare Ronin  
 

 Finanțator: Platforma de investiții RONIN 

 Solicitanți eligibili: Startup-uri și companii.  

 Obiectivul programului: Finanțare pentru scalare Ronin, cu scopul de a susține antreprenorii din domenii cât mai variate să își dezvolte ideile de afaceri. 
Ronin oferă investitorilor individuali posibilitatea să intre în afaceri cu investiții de la un prag  de 100 de euro. 

 Activități eligibile:  Echipa Ronin selectează companiile care prezintă potențial, conform unei grile independente de evaluare, le sprijină în pregătirea 
campaniei de atragere de finanțare și le aduce în fața investitorilor de retail, care până în prezent nu aveau deloc acces la proiecte rezervate în mod 
tradițional fondurilor de investiții. 

 Valoarea grantului: investitii cu prag minim de 100 de euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: neprecizat 

 Informații suplimentare: https://weronin.com/?fbclid=IwAR3Oyc3An665grNJ4lS2S68eP7r-PvvvO7UbT5yL1Vpl6Rl60fIldzkjVyY 
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Fondul pentru IMM-uri: Vouchere de proprietate intelectuală 
 

 Finanțator: Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cu sediul într-unul din statele membre ale UE 

 Obiectivul programului: Acțiunea urmărește în mod specific să ajute IMM-urile europene să-și mobilizeze activele de proprietate intelectuală prin punerea 
la dispoziție a unui sprijin financiar pentru costurile legate de PI. Prin acest sprijin financiar, se speră că IMM-urile care ar putea trece printr-o criză 
economică vor fi descurajate să reducă costurile legate de activele lor de PI și/sau de protecția lor. Având în vedere costul ridicat al brevetelor și resursele 
financiare limitate ale IMM-urilor, acțiunea urmărește, de asemenea, să ofere sprijin financiar IMM-urilor pentru a acoperi anumite costuri legate de 
brevete. 

 Activități eligibile: Finanțarea prin intermediul Fondului pentru IMM-uri va lua forma unor vouchere de proprietate intelectuală, care vor cofinanța două 
tipuri de acțiuni: VOUCHERUL 1: IP Scan – Servicii de audit de prediagnoză de PI (IPPDA); Protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor în UE (la nivel 
național, regional și la nivelul UE);  Protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor din afara UE.  VOUCHERUL 2:  Taxe de brevet pentru protecția 
brevetelor naționale. Voucherele nu sunt retroactive, costurile pentru activitățile executate înainte de obținerea voucherului nu pot fi rambursate. 

 Valoarea grantului: Voucherul 1 – Activități legate de proprietate intelectuală: 1.500 euro. Voucherul 2 – Brevete: 750 euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită:  depunere continuă, cu evaluare săptămânală,  cel târziu până la 16/12/2022 

 Informații suplimentare: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022 
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Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie 
 
 Finanțator: Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice, conform HG 807/2014 

 Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică  

 Obiectivul programului:  Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie 
pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.  

 Activități eligibile:  Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, sub formă 
de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate 
beneficia o întreprindere. În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 
4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016. În cazul închirierii 
construcţiilor aferente investiţiei iniţiale sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiției inițiale înregistrate pe perioada realizării 
planului de investiţii. Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: trebuie să fie exploatate exclusiv de 
întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea; trebuie să fie incluse în activele 
întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la 
finalizarea investiţiei; să fie achiziţionate în condiţii de piaţă; să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul. 

 Valoarea grantului: Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere din regiunea Centru: 37,5 mil. euro 

 Contribuția beneficiarului:  50% 

 Termen limită:  31 decembrie 2023 

 Informații suplimentare:  https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141  
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Pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării  
inteligente, din Regiunea Centru 
 
 Finanțator: Uniunea Europeană  și Guvernul  României, Programul Operațional Asistență Tehnică  (POAT) 2014-2020 şi OUG 88/2020, AP 1, OS 1.1, Acțiunea 1.1.1. 

 Solicitanți eligibili:  Microîntreprinderi; Întreprinderi mici şi mijlocii; Parteneriatele constituite între acestea. 

 Obiectivul programului:  Susţinerea actorilor regionali în pregătirea de proiecte strategice în domeniul Specializării Inteligente în vederea finanţării acestora în 
perioada 2021 – 2027, accelerând, astfel, procesul de absorbţie al fondurilor alocate.  

 Activități eligibile: Industria auto şi mecatronică; • Industria aeronautică; • Industria agro-alimentară; • Industria uşoară; • Silvicultură, prelucrarea lemnului şi 
industria mobile; • IT şi Industriile creative; • Sectorul medical şi farmaceutic; • Turism; • Mediul construit sustenabil; De asemenea, strategia include următoarele 
cinci teme transsectoriale: 1. Economie sustenabilă; Economie colaborativă; Economie circular; Lanțuri de valoare locale; 2. Tehnologii medicale; 3. Medicină 
preventivă și recuperatorie; 4. Modernizare industrială; Modernizarea proceselor de producție prin noi tehnologii; Dezvoltarea de noi produse; Noi tehnologii de 
prototipare și testare; 5. Energie în mediul construi;  

 Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro  

 Contribuția beneficiarului:  50% 

 Termen limită:  31 decembrie 2022 

 Informații suplimentare:  http://regio-adrcentru.ro/modificare-ghid-si-centru/ 
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Producție de energie din surse regenerabile (eolian și solar) 
 

 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență 

 Solicitanți eligibili: Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurențială se adresează microîntreprinderilor, întrepriderilor mici și 
mijlocii, cât și întreprinderilor mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, care au ca activitate înscrisă în statutul societăţii, principală sau între altele, 
activitatea privind producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți), 
corespunzătoare diviziunii 35: “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de 
energie electrică și care au depus la Ministerul Energiei oferta în cadrul procedurii de ofertare concurențială pentru acordarea ajutorului de stat, înaintea 
demarării lucrărilor. 

 Obiectivul programului:  Ministerul Energiei a anunțat ieri, 30 martie 2022, lansarea apelului de proiecte pentru producție de energie din surse 
regenerabile (eolian și solar), cu un buget de 457.700.000 euro, cu finanțare din PNRR. Ghidul Specific are ca obiect sprijinirea investițiilor în noi 
capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, cu termen de 
finalizare a proiectelor, respectiv conectare la rețea – luna iunie 2024. 

 Activități eligibile:  Aplicațiile pentru apelul de proiecte se depun pe platforma PNRR. 

 Valoarea grantului: Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum: Energie eoliană: 1.300.000 Euro/MW- 
pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv); 650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW. Energie solară: 
750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv); 425.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 
MW. Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții. 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită:  31 martie – 31 mai 2022 

 Informații suplimentare:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28581/un-nou-apel-finantat-prin-pnrr-a-fost-lansat-peste-450-milioane-de-euro-
pentru-productie-de-energie-din-surse-regenerabile-eolian-si-solar 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/
https://proiecte.pnrr.gov.ro/
https://proiecte.pnrr.gov.ro/
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Pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021- 2027, în domeniul specializării 
inteligente, din Regiunea Centru (POAT 2014-2020 şi OUG 88/2020, AP 1, OS 1.1, Acțiunea 1.1.1.) 
 

 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi; Întreprinderi mici şi mijlocii; Parteneriatele constituite între acestea. 

 Obiectivul programului:  Susţinerea actorilor regionali în pregătirea de proiecte strategice în domeniul Specializării Inteligente în vederea finanţării 
acestora în perioada 2021 – 2027, accelerând, astfel, procesul de absorbţie al fondurilor alocate. 

 Activități eligibile:  • Industria auto şi mecatronică • Industria aeronautică • Industria agro-alimentară • Industria uşoară • Silvicultură, prelucrarea 
lemnului şi industria mobile • IT şi Industriile creative • Sectorul medical şi farmaceutic • Turism • Mediul construit sustenabil De asemenea, strategia 
include următoarele cinci teme transsectoriale: 1. Economie sustenabilă Economie colaborativă; Economie circular; Lanțuri de valoare locale 2. 
Tehnologii medicale 3. Medicină preventivă și recuperatorie 4. Modernizare industrială Modernizarea proceselor de producție prin noi tehnologii; 
Dezvoltarea de noi produse; Noi tehnologii de prototipare și testare 5. Energie în mediul construit  

 Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro 

 Contribuția beneficiarului:  Ajutorul de minimis se acordă în proporție de până la 100%; Pentru accesarea ajutorului de stat, beneficiarul trebuie să 
asigure o cofinanțare de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului 

 Termen limită:  31 decembrie 2022 

 Informații suplimentare:  http://regio-adrcentru.ro/modificare-ghid-si-centru/  


