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Uniunea 
Europeană şi 
Guvernul 
României 

Sprijinirea
entităților  de
inovare  și
transfer
tehnologic
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
1, 
OS 1.1A) 

Creşterea
inovării  în  firme
prin  susţinerea
entităților  de
inovare  şi
transfer
tehnologic  în
domenii  de
specializare
inteligentă 
Solicitanții
eligibili în cadrul
acestui  apel  de
proiecte  sunt
entitățile  de
inovare  şi
transfer
tehnologic
definite  conform
Ordonanţei
57/2002  privind
cercetarea
științifică  și
dezvoltarea
tehnologică,  cu

 Microîntreprinder
e 

 Întreprindere
Mare 

 Autoritate  publică
locală 

 IMM 
 Autoritatea publică

centrală 
 Instituție publică 
 Institut  de

cercetare 
 Instituție  de

învățământ 

Vor  fi  sprijinite
activități  specifice
realizării  de investiții
pentru  dezvoltarea
entităților  de  inovare
și  transfer  tehnologic
(ITT),  implicit  și  a
centrelor  de
competență,  în
concordanţă  cu
Strategia  Naţională
de  Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare
și  a  documentelor
regionale  de
specializare
inteligentă, respectiv: 
crearea şi dezvoltarea
infrastructurilor  de
inovare  şi  transfer
tehnologic  (ITT),
respectiv, construcţia,
extinderea  şi  dotarea
cu  echipamente  și
software  necesare,
prin  raportare  la
definiția  investiției

Pentru
proiectele  în
care  sunt
incluse  doar
activități  ce
intră  sub
prevederile
ajutorului  de
stat  regional,
precum  și  în
cazul  în  care
sunt incluse pe
lângă  acestea
și  activități  ce
intră  sub
incidența
ajutorului  de
minimis,
valoarea
finanțării
nerambursabil
e acordate este
de: 
minimum
75.000 euro; 
maximum
3.000.000

Intensitatea
maximă  a
ajutorului  de  stat
regional,  %
maxim  din
valoarea eligibilă a
proiectului: 
 Întreprinder

e mare 50% 

 Întreprinder
e  mijlocie
60% 

 Întreprinder
e  mică  și
micro 70% 

13  august
2020 

https://www.fonduri-
structurale.ro/ghid-
proiect/1/programul-
operational-regional/
401/por-1-1-a  
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modificările  și
completările
ulterioare,
autorizate
provizoriu
/acreditate  sau
care urmează a fi
autorizate
provizoriu
/acreditate  în
baza  Hotărârii
Guvernului  nr.
406/2003 

inițiale  în  sensul
prevederilor normelor
de  ajutor  de  stat
regional  și  ale
prevederilor  din
Ghidul  Solicitantului
(a se vedea secțiunea
3.3.1 din ghid); 
Investițiile finanțabile
prin  ajutor  de  stat
regional sunt eligibile
doar  dacă  reprezintă
investiții  inițiale,  în
sensul  prevederilor
Regulamentului  (UE)
nr.  651/2014  al
Comisiei din 17 iunie
2014, cu modificările
și  completările
ulterioare,  de
declarare  a  anumitor
categorii  de  ajutoare
compatibile  cu  piața
internă  în  aplicarea
articolelor 107 și 108
din  Tratatul  privind
Funcționarea UE. 

achiziționarea  de
servicii  de  transfer
tehnologic  specifice
(altele decât cele care
sunt  deja  oferite  sau
urmează  a  fi  oferite
de  către  angajații
centrelor  de  inovare
și  transfer
tehnologic). 

euro. 
Pentru
proiectele  care
cuprind  doar
componenta
aferentă
ajutorului  de
stat  regional
sau  ambele
componente
valoarea
finanțării
nerambursabil
e acordate este
de: 
minimum
75.000 euro; 
maximum
3.000.000
euro. 
Pentru
proiectele  care
cuprind  doar
componenta de
minimis,
valoarea
finanțării
nerambursabil
e acordate este
de: 
minimum  75
000 euro; 
maximum
200.000 euro. 
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Kaufland
România 
Asociația  Act
for Tomorrow 
Apelul  START
ONG,  ediția
2020 

Scopul  principal
al  programului
este  acela  de  a
încuraja
organizațiile
non-
guvernamentale,
grupuri
informale/de
inițiativă  și
instituțiile  să
dezvolte  și  să
implementeze
proiecte  de
responsabilitate
socială,  în
domeniile
menționate,  care
să  ducă  la
dezvoltarea
comunităților din
care  acestea  fac
parte. 

ONG-urile  și
fundațiile, fără
scop  lucrativ,
înființate  legal
și  cu  sediul  în
România,  cu
venituri  totale
de  maxim
50.000  euro  în
anul 2019; 
ONG-urile  și
fundațiile,  fără
scop  lucrativ,
înființate  legal
și  cu  sediul  în
România
constituite  în
cadrul  anului
2020  și  care
respectă
calendaristic
proporțional
plafonul
veniturilor; 
Instituțiile
publice  (unități
de  învățământ
preuniversitar:
grădinițe,  școli,
licee/colegii,
centre de copii/
bătrâni,  cantine
sociale publice)
care  au
personalitate
juridică
proprie; 

În  cadrul  programului
vor fi finanțate proiecte
încadrate în următoarele
domenii:  educație,
mediu,  sănătate,  social,
cultură. 

Proiecte  aparținând
domeniului social: 
proiecte de combatere a
violenței și urii, proiecte
vizând  consilierea
psiho-socială  pentru
persoane  discriminate
pe criterii de rasă, etnie,
sex, dizabilitate, boli cu
transmitere  sau  pe  alte
criterii  de  discriminare
cunoscute, proiecte care
au  ca  scop  prevenirea
sau  combaterea  unor
situații de dificultate ori
vulnerabilitate,  care  pot
duce  la  marginalizare
sau  excluziune  socială
etc. 
Proiecte  aparținând
domeniului educație: 
proiecte  de  educație
non-formală,  având  ca
beneficiari atât elevi cât
și  cadre  didactice,
proiecte  de
responsabilizare  a
cetățenilor cu privire la
viața  în  comunitatea  în
care trăiesc prin diverse
activități  de  felul
promovarea  drepturilor

 Pragul nr. 1:
maximum
1.000
euro/proiect 
Pragul  nr.  2:
Între 1.000 și
5.000
euro/proiect 
Pragul  nr.  3:
Între 5.000 și
10.000  euro/
proiect 

- Programul
se
desfășoară
prin
intermediul
unor  runde
succesive de
apeluri  de
proiecte
lansate  în
fiecare lună,
pe data de 1,
pe parcursul
anului  2020
până în luna
decembrie
inclusiv. 

https://startong.ro/

3

https://startong.ro/


Grupurile
informale/de
inițiativă. 

omului,  proiecte  de
prevenire a abandonului
școlar,  proiecte  de
pregătire  a  tinerilor  în
vederea  integrării
profesionale, proiecte de
îmbunătățire  a
infrastructurii  școlare,
bullying etc. 
Proiecte  aparținând
domeniului sănătate: 
proiecte de informare și
conștientizare,  proiecte
de  prevenire  a
diferitelor  afecțiuni
medicale etc. 
Proiecte  aparținând
domeniului mediu: 
proiecte de amenajare a
spațiilor  verzi,  de
împădurire  și
conservare  a  resurselor
naturale,  proiecte  de
informare (cu privire la
risipă  de  exemplu),
proiecte  vizând
reutilizarea resurselor și
colectarea  selectivă,
proiecte de combatere a
schimbărilor  climatice
și de economie circulară
etc. 
Proiecte  aparținând
domeniului cultură: 

Proiecte  aparținând
domeniului  cultură:
proiecte  cu  privire  la
susținerea  și
promovarea  diferitelor
forme  de  artă,
promovarea
patrimoniului
local/național,  proiecte
de  integrare  a
persoanelor  aparținând
cel  puțin  unei  categorii
de  grupuri  defavorizate
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prin cultură. 
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Mecanismu
l  Financiar
SEE  2014-
2021 

Dezvoltarea
afacerilor,
Inovare  și
IMM-uri
Programul
Dezvoltarea
IMM-urilor
în  România
Al  Doilea
Apel  de
Propuneri
de Proiecte

A  finanța
dezvoltarea  și
aplicarea
tehnologiilor  /
produselor,
proceselor  și
soluțiilor
inovatoare
verzi,  albastre
sau TIC. 

IMM-uri Inovare  verde  în
industrie  –  activități
eligibile 

1.  Dezvoltarea,
implementarea  și
investițiile  în
tehnologii  ecologice
inovatoare  2.
Dezvoltarea  de
produse  și  servicii
”verzi” 3. Dezvoltarea
și  implementarea  de
”procese  de  producție
mai verzi”

Creștere  albastră –
activități eligibile

 1.  Dezvoltare  și
investiții  în  supra-
structuri  maritime  2.
Dezvoltarea  de  soluții
în  legătură  cu
transportul  maritim  3.
Dezvoltare și investiții
în  turism de  coastă  și

Suma
minimă  de
asistență
prin  grant
solicitată  va
fi  200.000
EUR.  Suma
maximă  de
asistență
prin  grant
solicitată  va
fi  2.000.000
EUR.

Variabilă,  vezi
Ghidul
Solicitantului.

17
Septembrie
2020,  ora
14:00  ora
României

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/
eea-norway-grants/Programmes/business-
development/romania/smes-growth-2nd-call/ 
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maritim  4.  Dezvoltare
și  investiții  în
biotehnologie
”albastră”  5.
Dezvoltare și investiții
în  resurse  miniere  pe
fundul  mării  6.
Dezvoltarea  de  soluții
în  domeniul  energiei
albastre 7. Dezvoltarea
de soluții inovatoare în
domeniul  pescuitului
și  acvaculturii  8.
Dezvoltarea  de  soluții
inovatoare  legate  de
deșeuri  și  deșeuri
marine  9.  Dezvoltarea
de  tehnologii
inovatoare  pentru
aprovizionarea cu apă,
inclusiv desalinizarea

TIC  –  activități
eligibile:

1.  Dezvoltarea  de
produse/procese/soluții
TIC 7 

2.  Dezvoltarea  de
produse/procese/soluții
care  utilizează
componente TIC

 
UiPath

UiPath
Automation
Awards
2020

Să  identifice
noile  tehnologii
și  companii
care  pot  avea
un  impact
global  și  să
consolideze
ecosistemul mai

Start-up-uri  și
scale-up-uri
emergente
B2B

Automatizare software
 
50.000 EUR - 30  August

2020
https://www.uipath.com/company/automation-
awards-cee-edition 
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mare  de  soluții
de
automatizare.
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