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Apeluri de proiecte IMM

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

Apeluri de proiecte IMM
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/travel4
grants-for-cooperation-between-norway-and-poland/

Apeluri de proiecte IMM

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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Apeluri de proiecte IMM
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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Apeluri de proiecte IMM
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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Apeluri de proiecte IMM
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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Apeluri de proiecte IMM
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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Apeluri de proiecte IMM
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/
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Apeluri de proiecte IMM
Women TechEU
 Finanțator: Programul de lucru Ecosistemele europene de inovare din cadrul programului Orizont Europa
 Solicitanți eligibili: Start-up-uri de deep tech în stadiu incipient, fondate sau co-fondate de femei, care dețin o poziție de top management (CEO, CTO sau
echivalent) în companie la momentul depunerii.
 Obiectivul programului: Finanțare pentru întreprinderile nou-înființate din domeniul tehnologiei deep-tech conduse de femei. Promovarea leadershipului feminin în industria deep tech pentru a construi ecosisteme de inovare mai echitabile, mai incluzive și mai prospere în Europa
 Activități eligibile: Evaluarea și rafinarea produselor/serviciilor, design, experiența utilizatorului, modernizarea modelului de afaceri, actualizarea planului
de afaceri și a strategiei de creștere, găsirea de parteneri și investitori, validarea pieței, etc.;
 Valoarea grantului: Sprijin financiar companiei sub formă de grant individual în valoare de 75.000 de euro; mentorat și coaching oferite de EIC Business
Acceleration Services (BAS)
 Contribuția beneficiarului:  Termen limită: 4 octombrie
 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup02-02
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Apeluri de proiecte IMM
Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation - ROMANIA", ediția a
III-a
 Finanțator: Guvernul României
 Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și mijlocii înființate de persoane fizice după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv

 Obiectivul programului: Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și
îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare,
dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă.
 Activități eligibile: echipamente tehnologice, achiziţionare spaţii de lucru,/producţieprestări servicii şi comerţ, mijloace de transport, achiziţionare
mobilier/aparatură birotică/sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, salarii, utilități, servicii de contabilitate și cheltuieli chirii pentru spaţii de
lucru/producţie/prestări servicii şi comerţ, pachet digital (voucher de digitalizare), active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize,
etichetare ecologică, cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de
TVA, consultanţă pentru întocmirea documentaţiei, plăcuțele informative obligatorii, cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru
creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.
 Valoarea grantului: Maximum 200.000 lei/beneficiar
 Contribuția beneficiarului: Minimum 5%
 Termen limită: 19 iulie - 30 august 2022, ora 20:00
 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/595/programul-pentru-stimularea-infiintarii-intreprinderilor-mici-si-mijlociistart-up-nation-romania-editia-a-iii-a
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Apeluri de proiecte IMM
Premiul UE pentru femei inovatoare
 Finanțator: Comisia Europeana
 Solicitanți eligibili: Femei care îndeplinesc următoarele condiții: 1. locuiesc într-un stat membru al UE (inclusiv Țările și teritoriile de peste mări) sau o
țară asociată cu Horizon Europe, 2. fondatoare sau co-fondatoare a unei companii inovatoare active, înregistrată cu cel puțin doi ani înainte de anul
apelului.
 Obiectivul programului: Premiul celebrează femeile antreprenoare din spatele inovațiilor revoluționare.
 Activități eligibile: Aplicațiile eligibile vor fi evaluate în funcție de 3 criterii de atribuire: 1. Inovație revoluționară – compania fondată sau co-fondată de
solicitant oferă un produs sau serviciu cu adevărat inovator pe piața UE. 2. Impact – produsul sau serviciul se adresează unei nevoi sau provocări
societale specifice, cu beneficii semnificative pentru oameni și/sau planetă. 3. Inspirație – solicitantul a jucat un rol esențial în succesul companiei și un
model de urmat pentru alte femei și fete.

 Valoarea grantului: Categoria Femei Inovatoare: trei premii în valoare de 100.000 euro fiecare. Categoria Rising Innovators: trei premii în valoare de
50.000 euro fiecare.
 Contribuția beneficiarului:  Termen limită: 18 august 2022
 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/premiul-ue-pentru-femei-inovatoare.html
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Apeluri de proiecte IMM
Global eAwards 2022
 Finanțator: NTT DATA Foundation
 Solicitanți eligibili: Fondatori de startup-uri care contribuie la realizarea unui viitor sustenabil folosind tehnologia.
 Obiectivul programului: NTT DATA Romania este în căutare de antreprenori care să reprezinte România în cadrul competiției internaționale Global
eAwards 2022 a NTT DATA Foundation. Cea de-a 21-a ediție a premiilor eAwards va căuta, în 13 țări din Europa și America Latină, startup-uri cu proiecte
bazate pe tehnologii durabile, inovatoare, scalabile care îmbunătățesc calitatea vieții sau care vin cu soluții pentru problemele de mediu.
 Activități eligibile: Prin competiția eAwards, NTT DATA Romania este alături acele startup-uri inovative care sunt orientate spre rezolvarea problemelor
de mediu și în general sunt preocupate de îmbunătățirea calității vieții prin tehnologie. Finala va avea loc în cadrul NTT DATA Talent Week, la Madrid,
între 18 și 20 octombrie 2022 unde se reunesc startup-uri internaționale care schimbă lumea.
 Valoarea grantului: Prima rundă: Premiu de 10.000 euro; Runda a doua: Premiu de 60.000 de euro și un program de accelerare exclusiv al NTT DATA
Foundation
 Contribuția beneficiarului:  Termen limită: 19 august 2022
 Informații suplimentare: https://ro.nttdata.com/insights/press-releases/premiile-ntt-data-eawards---pana-la-70000-de-euro-pentru-inovare-durabilain-romania?utm_source=Innovation+Students&utm_medium=Social+Media&utm_campaign=eAwards&fbclid=IwAR16VOHP84KBz4uE_lQhgieIDOl5cxtkrGQRraJpoMtOcf14-Rizq9Cpac
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Apeluri de proiecte IMM
Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, PNRR Componenta 6, Măsura de investiții 5
 Solicitanți eligibili: IMM și întreprinderi mari
 Obiectivul programului: Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizare și eficientizare a consumului de energie la nivelul operatorilor economici în
vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial
 Activități eligibile: a) înlocuirea echipamentelor operatorilor economici, retehnologizare și modernizare sisteme de producție; b) implementare măsuri
de recuperare a pierderilor de energie termică din procese tehnologice; c) sisteme de telegestiune; d) sisteme privind identificarea vârfurilor de consum
și eliberarea graduală de energie și planificare a acesteia; e)achiziție platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea
consumului/monitorizarea indicatorilor pe întreg ansamblul activității, la nivelul operatorilor, digitalizare și transfer date la distanță, diferite de EMS; f)
alte pachete de măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice prin investiții în echipamente eficiente

 Valoarea grantului: Maximum 1.200.000 Euro pentru fiecare întreprindere
 Contribuția beneficiarului: Variabilă
 Termen limită: 31.08.2022, ora 17:00
 Informații suplimentare: http://energie.gov.ro/pnrr/
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Apeluri de proiecte IMM

Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, PNDR Submăsura 9.1



Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii



Obiectivul programului: Încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute conform
legii.



Activități eligibile: - adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței; introducerea în
comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; stabilirea
unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; alte activități desfășurate
de către grupurile de producători: ex. dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, organizare și facilitare procese
de inovare



Valoarea grantului: Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin grupul de producători, astfel: Anul I de la
recunoaștere – 10 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an; Anul II de la recunoaștere – 8 %, fără a depăși suma maximă de 100.000
euro/an; Anul III de la recunoaștere – 6 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an; Anul IV de la recunoaștere – 5 %, fără a depăși suma
maximă de 100.000 euro/an; Anul V de la recunoaștere – 4 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an.



Contribuția beneficiarului: 0%



Termen limită: 18 octombrie



Informații suplimentare:
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
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Apeluri de proiecte IMM

Granturi pentru soluții privind prevenirea risipei alimentare


Finanțator: Uniunea Europeană, Single Market Program



Solicitanți eligibili: Companii din sectorul ospitalității și al serviciilor alimentare, în special IMM-urile. Alte entități pot participa în alte roluri ale
consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractanți, terți care oferă contribuții în natură etc.



Obiectivul programului: Această cerere de propuneri își propune să sprijine părțile interesate să îmbunătățească măsurarea risipei de alimente
și să ajute la implementarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile și organizațiile lor.



Activități eligibile: Granturile ar acoperi integrarea prevenirii risipei de alimente în operațiunile comerciale.



Valoarea grantului: Între 100.000 EUR și 300.000 EUR per proiect



Contribuția beneficiarului: 50%



Termen limită: 20 septembrie 2022, ora 17:00 CET



Informații suplimentare: LINK
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Apeluri de proiecte IMM

Investiții în activități productive


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României



Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi, Întreprinderi mici, Întreprinderi mijlocii



Obiectivul programului: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.



Activități eligibile: a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice

aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice
de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în
vigoare; b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare
activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de
producție/servicii existente


Valoarea grantului: între 50.000 euro și 500.000 euro



Contribuția beneficiarului: 5% în cazul microîntreprinderilor, 10% în cazul întreprinderilor mici, 15% în cazul întreprinderilor mijlocii



Termen limită: Apelul se va lansa în data de 23 august 2022 și se va încheia în data de 29 august 2022



Informații suplimentare: https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-solicitantului-aferent-investitiilor-destinate-capacitatilor-de-prestare-de-servicii-siretehnologizarii-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezilienta-actiunea-4-1-1-investiti/
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