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    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  

                           ui                      
                                                 

  

IMM sau IMM în 
          

 

                         

 Uniunea    Creşterea inovării    A. Întreprinderile mici și   Investiții în active corporale   Minimum   Minim 10%  Dată    http://inforegio 
 Europeană parteneriat cu ITT    în firme prin    mijlocii, cu condiția bugetării        25.000 euro      deschidere    .ro/ro/axa-  

 și Guvernul pentru investiţii de    susţinerea    cheltuielilor de transfer    Investiții în active necorporale strict          apel de    prioritara-         

 României transfer tehnologic    entităților de    tehnologic aferente    necesare pentru introducerea rezultatelor   Maxim      proiecte:    1/apeluri-        

         inovare şi transfer    proiectului și respectiv    cercetării în ciclul productiv   200.000 euro          lansate/858-      

   (PROGRAMUL    tehnologic în    colaborării în vederea               15    ghidul-  
   OPERAȚIONAL    domenii de    realizării acestora pe    Investiții în realizarea de instrumente de          decembrie    specific-pi-1-     

   REGIONAL, AP 1,    specializare    perioada de implementare a    comercializare on-line a serviciilor/          2020, ora    1-c-prioritate-    

   PI 1.1, Operațiunea    inteligentă    proiectului cu o enitate de    produselor proprii ale IMM          12:00    de-investitie-    

   C)         inovare și transfer tehnologic                  1-1-              
                                       

              autorizată provizoriu/    Activităţi de dezvoltare experimentală              operatiunea-c-  
              acreditat în conformitate cu                   apel-2-por-  
   

NOU! 

        prevederile legale în vigoare.    Alte activităţi de inovare          Termen    2020-1-1-1-c-  
                           

           În acest caz ITT este               limită:   2              
              

considerat beneficiar indirect 
  

 
Activităţile de realizare a produsului (bun 

                           

                                            
              

de ajutor de minimis. 
                              

                 sau serviciu) sau procesului          15 februarie                   
                                              

              

B. Parteneriatul dintre o 

              2021, ora                   

                            12:00                   

              întreprindere mică sau                                  

              mijlocie și o enitate de                                  

              inovare și transfer tehnologic                                  

              pentru implementarea                                  

              proiectului. In acest caz, atât                                  

              IMM, cât și ITT sunt                                  

              beneficiari direcți de ajutor de                                  

              minimis.                                  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/858-ghidul-specific-pi-1-1-c-prioritate-de-investitie-1-1-operatiunea-c-apel-2-por-2020-1-1-1-c-2
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    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  

                           ui               
                                          

  

Viitor pentru tinerii 
          

 

                  

 Uniunea    Creșterea ocupării    Furnizori autorizați de   
Campanie de informare și promovare în 

  Valoarea   Variabilă  26 februarie    https://mfe.go   
 

Europeană NEETs II 
   

tinerilor NEETs 
   

formare profesională a 
    

maximă a 
     

2021, ora 
   

v.ro/pocu-           rândul tinerilor în vederea identificării           
 

și Guvernul 
      

șomeri cu vârsta 
   

adulților- persoane juridice 
     

proiectului: 
     

16.00 
   

lanseaza- 
 

             persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani           
 

României 
      

între 16 - 29 ani, 
   

autorizate; 
                

apelul- 
  

             care nu sunt ocupați și nu urmează nici o              
         

înregistrați la 
         

1.000.000 
          

competitiv-                  formă de educație sau formare în vederea            
   

(PROGRAMUL 
                                  

      

Serviciul Public de 
   

Furnizori acreditați de servicii 
     

euro pentru 
         

viitor-pentru- 
 

            direcționării acestora către SPO în vederea            
   

OPERAȚIONAL 
   

Ocupare, cu 
   

specializate pentru stimularea 
     

proiectele 
         

tinerii-neets-ii/             înregistrării și profilării;            
   

CAPITAL UMAN 
   

rezidența în 
   

ocupării- persoane juridice 
     

mici; 
                 

                                 

   2014 – 2020, AP 2,    regiunile eligibile.    autorizate;   
 Sprijin pentru participarea la programele de 

                     
   OS 2.1 & OS 2.2)              4.000.000                   
                

FPC prin măsuri integrate și flexibile; 
                   

         Îmbunătățirea    Centre autorizate de evaluare      euro pentru                  
                                    

         nivelului de    și certificare a competențelor   

 

    proiectele                  

         competențe,    profesionale obținute pe alte   Evaluarea și certificarea competențelor   mari.                  

         inclusiv prin    căi decât cele formale;    profesionale obținute pe alte căi decât cele                      

         evaluarea și         formale, respectiv non-formale și/sau                      

         certificarea    Organizații sindicale -    informale;                      

         competențelor    persoane juridice de drept                           

   
NOU! 

   dobândite în    privat;    Furnizarea de servicii specializate pentru   Ajutoarele de                  
      sistem non-formal         stimularea ocupării;   minimis                  
         

și informal al 
   

ONG-uri; 
     

maxim 
                 

                                    

         tinerilor NEETs        
 Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a 

  acordate                  
         șomeri cu vârsta    Organizații de tineret, legal     pentru                  

         între 16 - 29 ani,    constituite;    ocupării pe cont-propriu;   înființarea de                  
                                    

         înregistrați la        

 

    întreprinderi                  

         Serviciul Public de    Camere de Comerț și   Activități de acompaniament, adresate   pot                  

         Ocupare, cu    Industrie, persoane juridice    exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de   reprezenta                  

         rezidența în    de utilitate publică, fără scop    ocupabilitate C și D, respectiv” greu   maxim 40%                  

         regiunile eligibile.    patrimonial;    ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în   din totalul                  

                   vederea menținerii acestora în câmpul   cheltuielilor                  

              SPO (inclusiv unitățile cu    muncii.   eligibile.                  

              personalitate juridică din                           

              subordinea sa);                           

              Ministerul Tineretului și                           
              Sportului si instituțiile                           

              subordonate/in coordonare;                           

              Asociații de întreprinderi.                           
                                          

 
 

 
 

https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-viitor-pentru-tinerii-neets-ii/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-viitor-pentru-tinerii-neets-ii/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-viitor-pentru-tinerii-neets-ii/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-viitor-pentru-tinerii-neets-ii/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-viitor-pentru-tinerii-neets-ii/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-viitor-pentru-tinerii-neets-ii/
https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-viitor-pentru-tinerii-neets-ii/
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    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  

                           ui               
                                          

  

Programul 
                            

 Guvernul    Creşterea gradului    Întreprinderi mici și mijlocii   Prin Programul “ELECTRIC UP” se finanțează   Maxim  0%   Până la    http://www.im  

 României “ELECTRIC UP”    de utilizare a         implementarea proiectului de investiții supus   100.000 euro      acoperirea    m.gov.ro/ro/20 
         surselor    Operatori economici din   cererii de finanțare care trebuie să conțină o          bugetului    20/11/27/%E2  
                                          

         regenerabile de    domeniului HORECA -   putere instalată minimă de 27 kWp, până la          disponibil    %9D%97anun  

         energie și a    desfășoară activități sub   100kWp, necesară unui consum propriu și              t-lansare-  
         eficienţei    codurile CAEN   livrarea surplusului în Sistemul energetic national              inscriere-  
         energetice,  5510 - Hoteluri și alte facilități   și minim o stație de reîncărcare de 22 kW pentru          Bugetul    electric-  

   NOU!    îmbunătăţirea    de cazare similare,   vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu          estimativ al    up%E2%9D%  

         calităţii aerului  5520 - Facilități de cazare   minim 2 puncte de încărcare.          schemei   97/        

         prin reducerea    pentru vacanțe și perioadă de              este de 1376            

         emisiilor de gaze    scurtă durată,              milioane de            

         cu efect de seră  5530 - Parcuri pentru rulote,              lei pentru            

              campinguri și tabere,              perioada            

         Stimularea  5590 - 6 Alte servicii de              2021-2023            

         utilizării    cazare,                          

         autovehiculelor  5610 – Restaurante și alte                          

         electrice și    activități de servicii de                          

         electrice hibrid    alimentație,                          

         plug-in,  5621 - Activități de                          

         dezvoltarea    alimentație (catering) pentru                          

         transportului    evenimente, 5629 - Alte                          

         ecologic cu emisii    activități de alimentație,                          

         reduse de gaze cu  5630 - Baruri și alte activități                          

         efect de seră    de servire a băuturilor, n.c.a.,                          

            9329 - Alte activități                          

              recreative și distractive n.c.a                          
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Informații 
 

                           

    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  

                           ui                        
                                                   

  

Fondul pentru 
          

 

                            

 Uniunea    Sprijinirea    Entități private   Activități care sprijină inovarea în   Valoarea   Minim 40%  10 martie    https://ec.euro 
   

inovare 
                                             

 Europeană    proiectelor la         tehnologiile și procesele cu emisii reduse de   totală a      2021    pa.eu/inea/en/ 
    

- Apel pentru 
   scară mică care    Entități publice    carbon din sectoarele enumerate în anexa I   proiectului          news-   

       demonstrează         la Directiva ETS, inclusiv captarea și   variază între          events/newsro  

   proiecte la scară    tehnologii extrem    Organizații internaționale    utilizarea carbonului;   2.500.000 și          om/commissio  
   mică    de inovatoare,            7.500.000           n-invests-  
         sprijinirea    din statele membre UE,    Activități care ajută la stimularea dezvoltării   euro          %E2%82%AC  

         proceselor sau    Islanda şi Norvegia    și funcționării proiectelor care vizează              100-million-    

         produselor care         captarea și stocarea geologică a CO2;              innovative-     

   NOU!    sunt suficient de                        clean-  

         mature și au un         Activități care dezvoltă și utilizează              technology-    

         potențialul de a         tehnologii inovatoare pentru producerea              projects        

         reduce emisiile de         energiei din surse regenerabile și de stocare                               

         gaze cu efect de         a energiei.                               

         seră                                         
                                                   

 

Guvernul Apel de proiecte 
   

Sprijinirea 
   

Persoană fizică autorizată, 
  

Domenii finanţate: 
  

Maxim 
  

Minim 20% 
    

http://www.cul               21    

 României culturale organizate    derulării    respectiv persoană juridică        100.000 lei      decembrie    tura.ro/anunt-   

   cu prilejul Zilei    proiectelor şi    înfiinţată în conformitate cu    Arte vizuale, arhitectură          2020, ora    public-        

   Culturii Naţionale    acţiunilor culturale    prevederile legale, cu    Cultură scrisă (poezie, proză, dramaturgie)          22.00    finantare-     
         

dedicate 
   

excepţia instituţiilor aflate în 
               

proiecte-si- 
      

               Cinematografie, audiovizual                

         Zilei Culturii    subordinea Ministerului    Artele spectacolului              actiuni-     
                           

culturale- 
 

         Naţionale, în anul    Culturii, care   
 Dialog intercultural 

             
       

2021 
    

desfăşoară programe, 
               

dedicate-zilei-              

 Patrimoniu imaterial 
             

              proiecte şi activităţi culturale,                culturii-     

NOU! 
          

 Patrimoniu cultural mobil 
             

                                             

           potrivit actelor constitutive                nationale-                                  

                                 2021                

                  Pentru a putea participa la sesiunea de selecție,                               
                  proiectele/ acţiunile culturale se vor                                

                  desfăşura exclusiv în perioada 15 – 31 ianuarie                               

                 2021.                                

                                                   
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/commission-invests-%E2%82%AC100-million-innovative-clean-technology-projects
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021
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Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
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Termen 
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul    limita    suplimentare  

                          ui               
                                         

  

Granturi pentru 
                             

 Uniunea    Acordarea de    Întreprineri mici şi mijlocii   a) extinderea capacităților de producție existente,   Minim   15% din  Formularul    http://www.im  

 Europeană investiții productive    sprijin financiar    care activează în domeniile   precum și pentru extinderea capacităților de   50.000 euro   valoarea  electronic de    m.gov.ro/ro/20 
 și Guvernul acordate în baza    din fonduri    eligibile   prestării de servicii;       grantului  înscriere    20/09/14/mas  
   

prevederilor 
                                   

 României    externe            Maxim   solicitat  este activ pe    ura-3-granturi-  

   ORDONANȚEI DE    nerambursabile,    Lista domeniilor de activitate   b) realizarea de unități noi ale capacităților de   200.000 euro   pentru  link-    pentru- 
   

URGENȚĂ NR. 130/ 
                                   

      aferente    eligibile este prevăzută la   producție existente, precum și pentru realizarea       beneficiarii  ul granturi.im    investitii/ 
   

2020 privind unele 
                                   

      Programului    anexa nr. 3 la ORDONANȚA   unor unități noi de prestare de servicii;       din regiunile  m.gov.ro           

   măsuri pentru    operațional    DE URGENȚĂ nr. 130 din 31           mai puțin  până în          

   acordarea de    Competitivitate    iulie 2020 privind unele   c) reabilitarea/ modernizarea unităților de       dezvoltate  29 ianuarie          

   sprijin financiar din    2014-2020, în    măsuri pentru acordarea de   producție existente precum și pentru reabilitarea/           2021, ora          

   fonduri externe    contextul crizei    sprijin financiar din fonduri   modernizarea unor unități noi de prestare de          20:00           

   nerambursabile,    provocate de    externe nerambursabile,   servicii.       30% din              

   aferente    COVID-19, pentru    aferente Programului           valoarea              

   Programului    beneficiarii a căror    operațional Competitivitate           grantului              

   Operațional    activitate a fost    2014-2020, în contextul crizei           solicitat              

   Competitivitate    afectată de    provocate de COVID-19           pentru              

   2014 – 2020,    răspândirea                beneficiarii              

   în contextul crizei    virusului SARS-                din regiunea              

   COVID-19    CoV-2 sau a căror                București-              

         activitate a fost                Ilfov              

         interzisă prin                               

   (PROGRAMUL    ordonanțe militare                               

   OPERAȚIONAL    pe perioada stării                               

   COMPETITIVITATE    de urgență sau                               

   2014 - 2020)     îngrădite pe                               

         perioada stării de                               

         alertă                               

   NOU!                                    
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/14/masura-3-granturi-pentru-investitii/
https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  

                          ui                     
                                               

  

ORDONANȚĂ DE 
                                   

 Guvernul    Reducerea    Întreprinderile din industria   Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează   Maxim  -   30 iunie    http://www.ec  

 României URGENȚĂ privind    impactului negativ    ospitalității (structuri de   supraviețuirea și relansarea sectorului turismului   800.000 euro/      2021    onomie.gov.ro 
   

unele măsuri 
                                    

      asupra    cazare, structuri de   prin:   întreprindere          /intreprinderile 
   

pentru acordarea 
                                      

      operatorilor    alimentație, agenții de                  -din-domeniul-  

   de sprijin financiar    economici din    turism), afectate de efectele   a) salvarea de la faliment a unui număr important              turismului-  
   pentru    sectorul turistic,    pandemiei în perioada   de actori economici din sector și salvarea locurilor              afectate-de- 
   întreprinderile din    prin    martie-iunie 2020   de muncă generate de aceștia;              pandemia-   

   domeniul    acordarea unui                       covid-19-vor- 
   

turismului, structuri 
                                    

      ajutor        b) stimularea întreprinderilor din acest sector să              beneficia-de- 
   de cazare, structuri    nerambursabil        mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6              inca-500-de-  

   de alimentație și    care acoperă o        luni.              milioane-de-  

   agenții de turism, a    parte din                       euro?fbclid=Iw  
   căror activitate a    pierderea din cifra                       AR3FSWMRi 
   fost afectată în    de afaceri                       NhWBhx-   

   contextul    aferentă                       CKi2toXi7LiS2 
   pandemiei COVID    perioadei în care                       Y_dmxel-   

   19     activitatea                       Jt63eN48OW  

         respectivilor                       GdThhtDBh8 
         operatori                       Gc  

         economici a fost                                     

         afectată de primul                                     

   NOU!    val al                                     

         pandemiei                                     

         COVID-19                       https://sgg.go  

                                 v.ro/new/wp-  
                                 content/uploa  

                                 ds/2020/11/O  

                                 UG-13.pdf 

                                               
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
http://www.economie.gov.ro/intreprinderile-din-domeniul-turismului-afectate-de-pandemia-covid-19-vor-beneficia-de-inca-500-de-milioane-de-euro?fbclid=IwAR3FSWMRiNhWBhx-CKi2toXi7LiS2Y_dmxel-Jt63eN48OWGdThhtDBh8Gc
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-13.pdf
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
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Guvernul Schemă de granturi 
   

Sprijinirea 
   

Organizații 
  

Măsura A: microgranturi 
  

Sprijinul se 
  

Variabilă 
    

http://www.cul               -    

 României pentru sectorul    sectorului cultural,    neguvernamentale și societăți       acordă sub          tura.ro/100-  
   

cultural 
                                 

      unde au fost    comerciale (atât IMM-uri, cât   Măsura B: Granturi pentru organizare festivaluri   formă de:          milioane-de-  
         sistate activitățile,    și întreprinderi mari) care au   culturale              euro-pentru-  

         ca măsură de    desfășurat activități în ultimii       -Microgranturi          sectorul- 
                                       

         precauție pentru    2 ani conform raportului de   Măsura C - Granturi pentru organizare   cu o valoare          cultural-prin- 
         evitarea    activitate asumat de   evenimente culturale   fixă de 4.000          schema-de-   

         răspândirii SARS    reprezentantul legal al       de euro.          ajutor-de-stat 

         COV-2    solicitantului în unul dintre   C.1 Evenimente muzicale și evenimente de tip                         

   APEL NELANSAT         următoarele domenii   stand-up comedy   -Granturi          Registrul 
              culturale: artele spectacolului       variabile          Sectorului 
              (teatru, muzică, dans), artele   C.2 Evenimente din alte domenii culturale decât   raportate la          Cultural: www 
                                      

              vizuale (pictură, sculptură,   domeniul muzical și stand-up comedy   vânzarea de          .culturadata.r 
              film, fotografie), patrimoniu,       carte din anul          o/registrul-  

              carte, audio-vizual, educație   Măsura D - Granturi pentru librării   2019 sau la          sectorului-  

              culturală.       numărul de          cultural     

                  Măsura E – Granturi pentru edituri   bilete                     

              Solicitanţii trebuie să fie       comercializat                     

              înscriși la data depunerii       e în anul                     

              proiectului în Registrul       2019, cu un                     

              Sectorului Cultural       plafon maxim                     

              gestionat de Institutul       de 800.000                     

              Naţional de Cercetare şi       de euro                     

              Formare Culturală.       pentru fiecare                     

                      beneficiar.                     
                                            

  

Schema de ajutor 
                         

 Guvernul    Susținerea    Producătorii vitivinicoli care   Sunt sprijiniţi producătorii vitivinicoli înregistraţi în   Maxim  -   Cererea de    http://www.api  
 României de stat pentru    activității    desfășoară activități pentru   evidențele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de   100.000 euro      solicitare a    a.org.ro/files/n 
   

susținerea 
                                      

      producătorilor din    producerea strugurilor pentru   plată care exploatează plantații viticole înscrise în          ajutorului de    ews_files/CP_ 
   

activității 
                                      

      sectorul vitivinicol    vin, respectiv persoanelor   Registrul plantațiilor viticole și au pentru acestea   Echivalentul      stat se    Ajutor_de_stat 
   producătorilor din    în contextul crizei    fizice, persoanelor fizice   depuse și înregistrate declarații de recoltă   în lei a 500      depune la    _sector_vitivin  

   sectorul vitivinicol    economice    autorizate, întreprinderilor   aferente campaniei de recoltare a strugurilor   euro/ha      Centrul    icol_04.12.20  

   în contextul crizei    generate de    individuale, întreprinderilor   pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în          Județean    20.pdf  

   economice    pandemia COVID-    familiale   vigoare.          APIA în               

   generate de  19                    perioada 4-               

   pandemia COVID-                        14               

   19                         decembrie               

                             2020               

   NOU!                                       
                                            

                          

http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
http://www.cultura.ro/100-milioane-de-euro-pentru-sectorul-cultural-prin-schema-de-ajutor-de-stat
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
https://www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural/
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Ajutor_de_stat_sector_vitivinicol_04.12.2020.pdf
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Uniunea Digitalizarea 
   

Digitalizarea IMM 
   

ADR-urile, în calitate de 
  

ADR-urile vor acorda sprijin financiar 
  

Variabil, în 
  

În cazul 
    

https://mfe.go               Apel    

 Europeană IMM-urilor    din alte sectoare    subadministratori ai schemei   nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor (din   funcție de   subadministr  nelansat    v.ro/poc-             

 și Guvernul       de activitate decât    de minimis   alte sectoare de activitate decât TIC) prin   regiune   atorului      lanseaza-in- 
 României       TIC;        încheierea de contracte de subvenție cu acestea.       schemei de      consultare-  

   

(PROGRAMUL 
        Beneficiarii finali ai ajutorului        Suma   minimis –      publica-   

      Creșterea    de minimis sunt IMM-urile din   Subadministratorul schemei de minimis va   maxima  0%       ghidul-aferent- 
   OPERAȚIONAL    competitivității    alte sectoare de activitate   selecta cel puțin 120 de aplicații de proiecte   finanțată          actiunii-2-2-2-   

   COMPETITIVITATE    IMM și    decât TIC   depuse de IMM-uri ce doresc finanțare pentru   pentru o   În cazul      digitalizarea-     

   2014-2020, AP 2,    dinamizarea        achiziționarea de echipamente si servicii IT&C,   aplicație de   beneficiarulu      imm-urilor/ 

   OS 2.2, Acţiunea    sectorului TIC.        necesare digitalizării activității curente.   proiect   i final al                        

   2.2.2)                   selectata este   ajutorului de                        

                       de 100.000   minimis –                        

                       euro, suma   minim 10%                        

   APEL NELANSAT                  minima                            
                       finanțată este                            

                       de 30.000                            

                       euro                            

                                          
                                                    
 

Uniunea Competențe 
   

Îmbunătățirea 
   

Întreprinderile mari care îşi 
  

 Furnizarea de programe de formare 
  

Valoarea 
  

Minim 50% 
 

15 ianuarie 
   

http://mfe.gov.                  

 Europeană digitale pentru    nivelului de    desfășoară activitatea    profesională în domeniul alfabetizării digitale   asistenţei      2021    ro/pocu-  

 și Guvernul angajații din    cunoștințe/    principală sau secundară într-    și TIC   financiare   Minim 40%      ghidul-        

 României întreprinderi mari    competențe/    unul din sectoarele        nerambursabil   dacă      solicitantului-  
         aptitudini aferente    economice cu potențial   

 Evaluarea și certificarea competențelor 
  e:   formarea se      competente- 

         

sectoarelor 
   

competitiv identificate 
        

adresează 
     

digitale-                  
profesionale în domeniul alfabetizării digitale 

           

         

economice/ 
   

conform SNC și cu domeniile 
     

minim 
  

lucrătorilor 
     

pentru-                
și TIC. 

         
                                                  

   

(PROGRAMUL 

   domeniilor    de specializare inteligentădin      100.000 euro   cu handicap      angajatii-din-                         

      identificate în    SNCDI   

Codul CAEN al activității principale sau 
      sau      intreprinderi-  

   OPERAȚIONAL    Strategia              lucrătorilor      mari/ 

   CAPITAL UMAN,    Națională pentru        secundare eligibila pentru acest apel de proiecte   Valoarea   defavorizați                        

   AP 3, OS 3.12)    Competitivitate        trebuie să se regăsească in anexa 5 – Lista   maximă a                            
         

2015-2020 și 
       

aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de 
                             

                  unui proiect:                            
         

Strategia 
       

politică industrială menţionate în Strategia 
                             

                  
500.000 euro 

                           

         Națională pentru        Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.                              
                                               

         Cercetare,       

 

                                 

         Dezvoltare și       Un proiect poate viza una sau mai multe                                

         Inovare 2014-         regiuni de dezvoltare eligibile.                                

       2020                                           

                                                    
                                                     
 

 
 

https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-intreprinderi-mari/
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Uniunea Sprijin pentru 
   

Înființarea și 
   

Solicitanții/ partenerii eligibili 
  

a) Informarea publicului cu privire la programul de 
  

Valoarea 
  

Contributia 
    

https://mfe.go               15    
  

înființarea de 
                          

 Europeană    dezvoltarea de    pentru finanțare sunt   formare antreprenorială, precum și cu privire la   maximă   solicitantului/  decembrie    v.ro/calendar/ 
   

întreprinderi 
                                 

 și Guvernul    întreprinderi    administratori ai schemei de   metodologia de selecție a grupului țintă și,   eligibilă a unui   partenerilor  2020, ora    sprijin-pentru-  
 României sociale în mediul    sociale, inclusiv    antreprenoriat pentru entități   ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite;   proiect este   pentru  16.00    infiintarea-de-  

   rural    întreprinderi    ale economiei sociale:       de 3.000.000   cheltuielile      intreprinderi-  

         sociale de        
b) Selectarea grupului țintă ce va participa la 

  euro   care nu fac      sociale-in- 
                                     

         inserție, în mediul    a) entități ale economiei         obiectul      mediul-rural/               

acțiunile de sprijin; 
           

         rural, pentru    sociale, rețele, uniuni,         schemei de            

                                 

   (PROGRAMUL    integrarea pe    federații din sectorul           ajutor de            

   OPERAȚIONAL    piaţa muncii a    economiei sociale;   c) Derularea programelor de formare       minimis –            

   CAPITAL UMAN    persoanelor din        antreprenorială;       variabilă            

   2014 – 2020, AP 4,    grupurile    b) alte entități relevante –                        

   OS 4.16)    vulnerabile și    furnizori de formare   
d) Alte activități de sprijin oferite în vederea 

      Contributia            
         combatere a    profesională autorizaţi publici         solicitantului/            
              

înființării de întreprinderi sociale; 
                 

         sărăciei.    şi privaţi, furnizori de servicii         partenerilor            
                                 

              de ocupare acreditați publici           pentru            

              și privați, furnizori de servicii   e) Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi       cheltuielile            

              sociale, organizaţii sindicale   finanțate în cadrul proiectului;       care fac            

              şi organizații patronale,           obiectul            

              asociaţii profesionale, camere   
f) Furnizarea serviciilor personalizate de 

      schemei de            
              de comerț și industrie, ONG-         ajutor de            
                

consiliere ulterior finalizării procesului de selecție 
                 

              uri;         minimis - 0%            
                

a planurilor de afaceri; 
                 

                                     

              c) autorităţi publice centrale                        
              sau locale, exclusiv în calitate   g) Asigurarea înființării și demarării funcționării                    

              de parteneri, cu toate   întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri                    

              categoriile de entități eligibile   cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;                    

              menționate mai sus.                        

                  h) Decontarea sumelor aferente implementării                    
                  planurilor de afaceri selectate în cadrul                    

                  proiectului;                    

                  i) Monitorizarea funcționării și dezvoltării                    
                  entităților de economie sociala finanțate;                    

                  j) Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri.                    
                                       
                                       

 
 
 
 

https://mfe.gov.ro/calendar/sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-in-mediul-rural/
https://mfe.gov.ro/calendar/sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-in-mediul-rural/
https://mfe.gov.ro/calendar/sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-in-mediul-rural/
https://mfe.gov.ro/calendar/sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-in-mediul-rural/
https://mfe.gov.ro/calendar/sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-in-mediul-rural/
https://mfe.gov.ro/calendar/sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-in-mediul-rural/
https://mfe.gov.ro/calendar/sprijin-pentru-infiintarea-de-intreprinderi-sociale-in-mediul-rural/
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
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Uniunea Sprijin pentru 
   

Crearea de noi 
   

Întreprinderile 
  

•   Cheltuieli aferente investițiilor corporale 
  

Maxim 
  

50% din 
    

https://portal.a               31    
  

investiţii în 
                        

 Europeană    unităţi de    (microîntreprinderi,   •   pentru înființarea unităților de sacrificare   300.000 euro/   totalul  decembrie    fir.info/informa 
 și Guvernul procesarea/    procesare a    întreprinderi mici și mijlocii,   (abatoare de capacitate mică, centre de   proiect   cheltuielilor  2020    tii_generale_p  
 României marketingul    produselor    precum și întreprinderi mari)   sacrificare), și procesare carne;       eligibile      ndr_investitii_  

   produselor agricole    agricole locale şi    cooperativele și grupurile de   •   Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje       pentru IMM-      prin_pndr_sm  
   –    promovarea    producători care realizează   noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de       uri și grupuri      _4_2_procesa 
         lanţurilor    investiţii corporale şi   transport specializate în scopul colectării       de      re_produse_a  

   investiții în    alimentare    necorporale pentru   materiei prime și/ sau comercializării       producători/c      gricole 

   abatoare de    integrate, actiuni    procesarea şi marketingul   produselor agro-alimentare în cadrul       ooperative          

   capacitate mică în    ce vor avea ca    produselor agricole   lanțurilor alimentare integrate;                  

   zona montană    efect direct        •   Cheltuieli generate de îmbunătățirea       40% pentru          

         crearea de locuri        controlului intern al calității și conformarea cu       alte          

         de muncă        noile standarde impuse de legislația       întreprinderi          

         contribuind astfel        europeană pentru procesarea și                  

   (PROGRAMUL    la promovarea        comercializarea produselor agro-alimentare;                  

   NAŢIONAL DE    ocupării forţei de        •   Cheltuieli aferente marketingului produselor                  

   DEZVOLTARE    muncă        obținute (ex. echipamente pentru etichetarea,                   

   RURALĂ,             ambalarea produselor);                  

   Submăsura 4.2)             •   Cheltuieli generate de investițiile în active                  

                  necorporale;                  

                  •   Organizarea şi implementarea sistemelor de                  

                  management a calităţii şi de siguranţă                  

                  alimentară, dacă sunt în legătură cu                  

                  investiţiile corporale ale proiectului;                  

                  •   Achiziț ionar ea de tehnologii ( know‐ how),                   

                  patente şi licenţe pentru pregătirea                  

                  implementării proiectului;                  

                  •   Achiziţionarea de software, identificat ca                  

                  necesar în documentația tehnico-economică                  

                  a proiectului;                  

                  •   Cheltuieli aferente marketing-ului produselor                  

                  obținute, în limita a max. 5% din valoarea                  

                  eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de                  

                  30.000 euro.                  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole
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Guvernul Schema de ajutor 
   

Dezvoltarea 
   

Întreprinderi nou-înfiinţate 
  

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în 
  

Maxim 
  

Minim 50% 
    

https://bit.ly/38               31    

 României de stat având ca    regională, prin    sau întreprinderi în activitate,   toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor   echivalentul   din valoarea  decembrie    wBzRZ  

   obiectiv stimularea    realizarea de    atât IMM-uri, cât şi   menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu   în lei a 37,5   cheltuielilor  2020        

   investiţiilor cu    investiții iniţiale în    întreprinderi mari   modificările și completările ulterioare, precum și   mil.euro -   eligibile -          

   impact major în    active fixe de        în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu   Regiunile              

   economie    înaltă tehnologie        se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1   Centru, Nord-   Regiunile          

         pentru realizarea        la Ghidul solicitantului.   Est, Sud-Est,   Centru,          

   Instituită prin    de produse cu            Sud   Nord-Est,          

   Hotărârea    valoare adăugată        Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără   Muntenia,   Sud-Est,          

   Guvernului nr.    mare, indiferent        TVA., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv   Sud-Vest,   Sud          

   807/2014     de dimensiunea        echivalentul a aproximativ 1 milion euro.   Nord-Vest   Muntenia,          

         beneficiarilor                Sud-Vest,          

                      Maxim   Nord-Vest          

                      echivalentul              

                      în lei a 26,25   Minim 65%          

                      mil. euro -   din valoarea          

                      Regiunile   cheltuielilor          

                      Vest și Ilfov   eligibile -          

                      Maxim   Regiunile          
                      echivalentul   Vest și Ilfov          

                      în lei a 7,5              

                      mil. euro –   Minim 90%          

                      Regiunea   din valoarea          

                      București   cheltuielilor          
                          eligibile -          

                          Regiunea          

                          București          

                                     
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/38wBzRZ
https://bit.ly/38wBzRZ
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare 
                          ui                     
                                               

  

Proiect de 
                                   

 Uniunea    Reducerea    Angajatorii care activează în   Angajatorii care activează în sectorul agro-   Maxim 2.250  -   Apel    https://mfe.go 
  

Ordonanță de 
                                    

 Europeană    efectelor sociale    sectorul agro-alimentar, care   alimentar, care încadrează în muncă, cu normă   lei/ lună/      nelansat    v.ro/ordonanta 
 și Guvernul Urgență privind    negative    încadrează în muncă, cu   întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și   angajat          -de-urgenta-  
 României adoptarea unor    determinate de    normă întreagă, persoane cu   29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar,              privind-  

   măsuri de sprijin    răspândirea    vârsta cuprinsă între 16 și 29   pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând   Pentru posturi          adoptarea- 
   

din fonduri externe 
                                   

      coronavirusului    de ani, înregistrați ca șomeri   cu data intrării în vigoare a actului normativ și a   ale căror          unor-masuri- 
   

nerambursabile în 
                                   

      SARS-CoV-2    în evidența Agențiilor pentru   mecanismului de implementare, dar nu mai târziu   cerințe          de-sprijin-din- 
   sectorul agro-         Ocuparea Forței de Muncă   de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană   presupun          fonduri-          

   alimentar         Județene   angajată din această categorie, de o sumă   studii medii:          externe-  
                  reprezentând echivalentul a 75% din salariul   maxim 3.500          nerambursabil  

                  angajatului   lei lună/          e-in-sectorul- 
                      angajat          agro-  
                                          

                                 alimentar/ 

                      Pentru posturi                        
   APEL NELANSAT                 ale căror                        

                      cerințe                        

                      presupun                        

                      studii                        

                      superioare:                        

                      maxim 6.000                        

                      lei/ lună/                        

                      angajat                        
                                      

                                               

  

Granturi pentru 
                             

 Uniunea    Achiziția de kit-uri    8.000 de fermieri care dețin   Kiturile trebuie să fie achiziționate de la   6000 euro/  0%   Apel    https://gov.ro/f  

 Europeană achiziția de    pentru irigațiI    terenuri în apropierea   producătorii români care se înscriu în program pe   voucher      nelansat    isiere/program  
 și Guvernul echipamente         canalelor de irigații alimentate   baza unor condiții obiective de eligibilitate.              e_fisiere/Plan 
  

pentru irigații 
                                 

 României         cu apă                  ul_Na%C8%9  
                                 Bional_de_Inv  

                                 esti%C8%9Bii  
   APEL NELANSAT                            _%C8%99i_R  
                                 elansare_Eco  

                                 nomic%C4%8  
                                 3.pdf 
                                               

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
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https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://mfe.gov.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-adoptarea-unor-masuri-de-sprijin-din-fonduri-externe-nerambursabile-in-sectorul-agro-alimentar/
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
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FNGCIMM IMM FACTOR 
   

Sprijinirea 
   

Întreprinderea mica și mijlocie 
  

Programul constă în acordarea de garanţii de stat 
  

Valoarea 
  

50% din 
    

https://www.fn                31    

         accesului la    care desfășoară activitate   în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru   maximă a   dobânda  decembrie    gcimm.ro/imm  

         finanțare al    economică în producție,   finanţarile de tip factoring cu regres. Finanţările   grantului:   aferentă  2020    -factor 

         întreprinderilor    comerț sau prestări de   sunt acordate de bancile înscrise în program, pe  800.000    sumelor          

         mici şi mijlocii prin    servicii   baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanţare   euro/IMM.   avansate de          

         acordarea de        cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin       finanțator și          

         facilităţi de        Ministerul Finanţelor Publice.   Pentru   comisionul          

         garantare de către             sectoarele   de factoring          

         stat pentru        Perioada de acordare a granturilor care acoperă   pisciculturii şi   aferent          

         creditele pe        costurile de finanţare este de 8 luni de la data   acvaculturii:   serviciilor de          

         termen scurt        acordării finanţării, iar perioada de acordare a   maxim   colectare și          

         acordate pentru        granturilor care acoperă costurile de garantare   120.000 euro/   administrare          

         finanțarea        este de maximum 12 luni de la data acordării   beneficiar   creanțe          

         creditului        garanţiei.                    

         comercial             Pentru              

                  Costurile finanțării vor fi acoperite printr-o schemă   întreprinderile              

                  de ajutor de stat, sub formă de granturi:   care își              

                       desfășoară              

                   în procent de 50% - dobânda aferentă   activitatea în              
                   sumelor avansate de finanțator și   domeniul              
                   comisionul de factoring aferent   producției              

                   serviciilor de colectare și administrare   primare de              

                   creanțe;   produse              

                   în procent de 100% - costurile de   agricole:              
                   garantare (comisionul de risc și   maxim              
                   comisionul de gestiune).   100.000 euro/              

                       beneficiar              

                                      
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fngcimm.ro/imm-factor
https://www.fngcimm.ro/imm-factor
https://www.fngcimm.ro/imm-factor
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Guvernul Schema de ajutor 
   

Susuținerea 
   

Societăți comerciale 
  

Participarea operatorilor economici la târguri şi 
 

- 
  

- 
     

https://www.ile               31    

 României de minimis privind    operatorilor        expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de          decembrie    gis.ro/oficiale/i  
   

participarea 
                                

      economici români    
Cooperative 

  interes, prin organizarea de pavilioane naţionale,          2020    ndex/act/2270 
   

operatorilor 
                              

      în vederea      standuri specializate pe produse sau             23    
                            

   economici la    exporturilor de        miniexpoziţii, pe bază de programe anuale                   

   târguri și expoziții    produse și servicii        elaborate de Ministerul Economiei, Energiei şi                   

   organizate în    românești        Mediului de Afaceri.                   

   străinătate                                 

                  Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme                   

                  de minimis constau în sprijin financiar de la                   

                  bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor                   

                  categorii de cheltuieli eligibile:                   

                  a) 50% din cheltuielile privind transportul extern,                   
                  cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un                   

                  participant de la fiecare expozant, la nivelul                   

                  baremelor stabilite pentru instituţiile publice;                   

                  b) 100% din cheltuielile pentru: transportul,                   
                  asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor                   

                  şi materialelor publicitare, formalităţile vamale                   

                  aferente acestora, depozitarea ambalajelor                   

                  aferente exponatelor pe perioada desfăşurării                   

                  acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de                   

                  execuţie a standului, închirierea, construirea                   

                  şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional,                   

                  transportul materialelor aferente, cheltuielile                   

                  generale legate de funcţionarea pavilionului                   

                  naţional în perioada de desfăşurare a                   

                  manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de                   

                  reprezentare şi de protocol, cheltuielile de                   

                  transport, cazare, diurnă şi cu asigurarea                   

                  medicală pentru persoanele care organizează şi                   

                  coordonează acţiunile, inclusiv pentru un                   

                  reprezentant din partea federaţiei, patronatului de                   

                  ramură sau asociaţiei profesionale care contribuie                   

                  la realizarea acţiunii respective etc.                   
                                      

 
 
 

 
 



   
 
  

Finanțator 
   

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
   

Informații 
  

                             

      finanțare    programului             grantului    beneficiarul    limita    suplimentare   

                           ui                    
                                               

     

Programul Naţional 
          

 

                            

  Guvernul    Creșterea   Persoane juridice cu   promovarea vinurilor, prin submăsura de -    Minim 50%   Depunere    http://www.api   

  României  de Sprijin al   competitivității   domiciliul fiscal în România    promovare a vinurilor produse în UE care           continuă    a.org.ro/ro/dir   
     României în   producătorilor de        constă în acţiuni de informare în statele               ectia-masuri-  

     sectorul vitivinicol   vinuri, a   Instituţii şi unităţi de    membre, în scopul informării               de-piata/viti-   
    

2019-2023 
                                  

       performanței   cercetare-dezvoltare    consumatorilor cu privire la consumul               vinicole/progr  
                                        

          economice a   vitivinicolă, definite conform    moderat de vin şi la schema de denumiri               amul-national-  

          întreprinderilor,   legislaţiei naţionale în    de origine controlată şi indicaţii geografice,               de-sprijin-in-    

          precum și pentru   vigoare    precum şi submăsura de promovare în ţări               sectorul-  
                                      

          perfecționarea        terţe, în vederea îmbunătăţirii               vitivinicol-   

          tehnologiilor de   Persoane fizice autorizate,    competitivităţii vinurilor cu denumire de             2019-2023          

          vinificație prin   întreprinderi familiale,    origine controlată, indicaţie geografică sau                           

          care se obțin   întreprinderi individuale    a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-                           

          vinuri calitativ        de-vie;                           

          superioare   Asociaţii de doi sau mai mulţi    restructurarea şi reconversia podgoriilor;                           

              producători şi/sau organizaţii    asigurarea recoltei;                           

              interprofesionale    investiţii;                           
                   distilarea subproduselor.                           
 

Operațiunile principale din cadrul programului de 
investiții pentru care se acordă finanțare sunt: 

 
a) construcția imobilelor destinate vinificației 
(crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, 
a imobilelor cu destinația de prezentare și 
vânzare și a sălilor de degustare; 

 
b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea 
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, 
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru 
controlul calității, a imobilelor cu destinația de 
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare; 

 
c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a 
instalațiilor sau echipamentelor aferente 
recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru 
laboratoarele pentru controlul calității, pentru 
imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, 
precum și pentru sălile de degustare. 

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023


 


