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Apeluri de proiecte DEZVOLTARE ECONOMICĂ

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-cu3
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

6
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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/businessdevelopment/romania/SMEsGrowthRomaniaTS/; https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/travel7
grants-for-cooperation-between-norway-and-poland/
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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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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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