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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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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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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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IMM INVEST ROMÂNIA 
 
 Finanțator: Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Operatorii economici 

 Obiectivul programului: Programul este destinat susținerii mediului antreprenorial, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, prin accesarea unuia sau a 
mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul 
statului român, prin Ministerul Finanțelor. 

 Activități eligibile: Ajutorul de stat este acordat sub formă de garanţii de 80% sau 90% din valoarea împrumuturilor acordate in cadrul 
Programului IMM INVEST Romania si de granturi, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de 
administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 
800.000 euro per întreprindere. 

 Valoarea grantului: Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 
milioane pentru capital de lucru. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 15.09.2022-31.12.2022 

 Informații suplimentare:  https://www.imminvest.ro/ 
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IMM PROD 
 
 Finanțator: Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Operatorii economici 

 Obiectivul programului: IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale, prin FNGCIMM, de până la 90% din valoarea finanțărilor 
solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană. 

 Activități eligibile: a) achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități 
noi de producție; b) achiziția, amenajarea de terenuri; c) achiziția/construcția de hale destinate producției; d) achiziția de echipamente, 
softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și 
dezvoltă proiecte în industria producătoare; e) achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență 
energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare; f) finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii 
prime, materiale și mărfuri și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de 
producție, inclusiv pentru internaționalizare sau pentru reconversia de la intermediere la producție; g) refinanțarea altor credite de investiții 
sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni 

 Valoarea grantului: Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru 
finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, cu un procent de garantare de maximum de 90%. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 15.09.2022-31.12.2022 

 Informații suplimentare:  https://www.fngcimm.ro/imm-prod-componenta-imm-invest-plus 



   Apeluri de proiecte IMM 

12 12 

Apel pentru investițiile din industria prelucrătoare 
 

 Finanțator:  Ministerul Economiei 

 Solicitanți eligibili: Companiile din sectorul industriei prelucrătoare, înregistrate conform Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 Obiectivul programului: Să sprijine întreprinderile prin acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în 
favoarea unei noi activităţi economice în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1 la HG nr. 959/2022 

 Activități eligibile: Se acordă granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activităţi economice în 
sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1 la HG nr.959/2022. Minimum 10% din valoarea proiectului trebuie să reprezinte investiții verzi; 

 Valoarea grantului: Variabilă în funcția regiunii / județului în care se realizează investiția 

 Contribuția beneficiarului:  25% 

 Termen limită: 16 decembrie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29863/s-a-lansat-apelul-pentru-investitiile-din-industria-prelucratoare 



   Apeluri de proiecte IMM 

13 13 

Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară 
 

 Finanțator:  Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Societăți, asociații și fundații 

 Obiectivul programului: Sprijinirea întreprinderilor prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară 

 Activități eligibile: Fabricarea băuturilor, fabricarea hârtiei, industria textilă, industria metalugică, industria mobilei, industria farmaceutică ș.a. Lista 
completă a domeniilor de activitate eligibile se regăsește în anexa 1 la Ghid. 

 Valoarea grantului: Între 15.000 și 200.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 15% 

 Termen limită: 31 ianuarie 2023 

 Informații suplimentare: http://www.economie.gov.ro/schema-ajutor-de-minimis-pentru-economia-circulara 
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Program de creştere a competitivităţii produselor industriale 
 

 Finanțator:  Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari, societăţi cooperative şi entităţi din infrastructura conformităţii produselor 
industriale, dar şi asociaţii profesionale sau patronate de ramură 

 Obiectivul programului: Sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor din țară 

 Activități eligibile: Implementare şi certificare sisteme de management al calităţii, dotare şi/sau modernizare laboratoare de testare şi etalonare existente, 
certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse, asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de 
operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor, efectuare analize de evaluare comparativă, organizarea şi amenajarea de expoziţii şi/sau 
standuri de prezentare a produselor industriale, înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti 

 Valoarea grantului: Între 5.000 și 200.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: neprecizată 

 Termen limită: 29 decembrie 2022 

 Informații suplimentare: http://www.economie.gov.ro/anunt-privind-deschiderea-sesiunii-de-depunere-a-cererilor-de-finantare-pentru-schema-de-ajutor-
de-minimis-sprijin-acordat-pentru-implementarea-programului-de-crestere-a-competitivitatii-produselor-industriale 
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Apel de proiecte dedicat „înverzirii” antreprenorilor și IMM-urilor din economia socială 
 

 Finanțator:  Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri 

 Solicitanți eligibili: Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu de solicitanți care respectă următoarele condiții: -cel puțin șase entități independente 
din cel puțin trei țări eligibile diferite; - cel puțin un intermediar al economiei sociale pentru fiecare țară participantă implicată în consorțiu; - cel puțin una și 
cel mult două organizații de sprijin active la nivelul UE. 

 Obiectivul programului: Sprijinirea cooperării transnaționale și intersectoriale, precum și a schimbului de bune practici pentru a permite creșterea durabilă 
a IMM-urilor și a antreprenorilor din economia socială în ceea ce privește tranziția ecologică; consolidarea capacităților și competențelor personalului și a 
managementului din cadrul IMM-urilor din economia socială pentru a-și ecologiza operațiunile și a dezvolta produse și servicii durabile; 

 Activități eligibile: Cooperarea transnațională și transsectorială și schimbul de bune practici pentru a permite creșterea durabilă a IMM-urilor din economie 
socială și a antreprenorilor în ceea ce privește tranziția ecologică; stimularea capacităților și aptitudinilor personalului și managementului din cadrul IMM-
urilor din economie socială pentru a-și ecologiza operațiunile și pentru a dezvolta produse și servicii durabile;  adoptarea de alternative durabile și soluții 
inovatoare prin consolidarea capacităților, incubare și accelerare, servicii de consiliere și coaching;  cooperarea dintre entitățile din economia socială, pe de 
o parte, și întreprinderile principale, mediul academic și autoritățile publice, pe de altă parte. Proiectele trebuie să aibă o durată cuprinsă între 24 și 36 de 
luni. Pe  12 decembrie 2022 va fi organizată o sesiune de informare pentru acest apel. Sesiunea se va axa pe informații generale despre contextul politic al 
apelului și prevederile tehnice și financiare ale acestuia, cu explicații privind procesul de depunere a cererilor.  

 Valoarea grantului:  750.000 - 1.000.000 euro/proiect 

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 14 februarie 2023, ora 17:00:00 CET 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30042/apel-de-proiecte-dedicat-inverzirii-antreprenorilor-si-imm-urilor-din-economia-
sociala 
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Programul I-NERGY  
 

 Finanțator:  Comisia Europeană, prin programul Orizont 2020 

 Solicitanți eligibili: Consorții formate din maxim 2 membrii: 1 furnizor de servicii de dezvoltare: IMM, inclusiv start-up, 1 furnizor de infrastructură 
pilot/proprietar de date (EPES): orice entitate din domeniul energetic care deține active 

 Obiectivul programului: Programul I-NERGY are ca scop remodelarea lanțului valoric din sectorul energetic în vederea îmbunătățirii performanțelor 
operaționale și de afaceri, a creșterii sustenabilității mediului și a creării unui lanț social mai puternic care să propage o valoare socială ridicată în rândul 
cetățenilor. 

 Activități eligibile:  Dezvoltările se pot baza pe resursele proprii, precum și pe resursele I-NERGY deja existente și pe alte resurse terțe disponibile pe 
platforma AIoD. Se va acorda prioritate proiectelor care maximizează impactul platformei și care demonstrează beneficiile aduse de inteligența artificială în 
produse, procese sau servicii. De asemenea, proiectele selectate ar trebui să acopere o gamă largă de sectoare de aplicare, pentru a demonstra 
versatilitatea și scalabilitatea ofertei platformei. 

 Valoarea grantului:  până la 100.000 euro/proiect  

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 12.12.2022 

 Informații suplimentare: https://i-nergy-2-oc.fundingbox.com/ 


