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Programul 
Na ional de ț
Sprijin în 
Sectorul 
Vitivinicol 
2019-2023

Acordarea unui
sprijin în
favoarea

restructurării iș
a reconversiei
planta iilor.ț  

Planta iiț
publice iș

private

Tipurile de activită i ț
care pot fi finan ate ț
includ:

 reconversia 
soiurilor, 
inclusiv prin 
supra-
altoire;

 reamplasarea
parcelelor 
viticole;

 replantarea 
ca urmare a 
defri ării ș
obligatorii a 
planta iilor ț
viticole, din 
motive 
sanitare sau 
fitosanitare;

 modernizare,
etc.

Maximum
75% din
valoarea
costurilor

restructurării

Minimum 25%
din valoarea

costurilor
restructurării

Pentru perioada 2019 - 
2023, planurile 
individuale se depun în 
sesiune continuă la DAJ
( Direc ia Agricolă ț
Jude eană)ț  i a ș
municipiului Bucure ti, ș
iar cererile de finan are ț
se depun în termen de 
30 de zile calendaristice 
de la data aprobării 
planurilor individuale la 
sediile centrelor 
jude ene ale APIA.ț

Termenul limită pentru 
finalizarea programelor 
de 
reconversie/restructurar
e aferente Programului 
Na ional de Sprijin în ț
sectorul vitivinicol 
2019-2023 este 31 iulie 
2023. 

http://www.apia.org.ro/ro/directia-
masuri-de-piata/viti-vinicole/

programul-national-de-sprijin-in-
sectorul-vitivinicol-2019-2023  
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Consor iul ț
pan-European 
EIT Food

Impact Hub 
Bucharest

A motiva femeile
antreprenor 
aflate într-o etapă
incipientă să- i ș
valorifice 
puterea, să î i ș
con tientizeze ș
capacitatea de a 
avea succes i a ș
depă i obstacole,ș
să le echipeze cu 
încrederea, 
cuno tin ele i ș ț ș
comunitatea 
adecvate pentru a
începe i a ș
dezvolta cu 
succes afaceri 
durabile.

Femeile 
antreprenor 
care activează 
(inclusiv start-
upuri) sau 
doresc să 
activeze în 
sectorul 
agroalimentar.

Ideile 
antreprenoarelor 
trebuie să se 
încadreze în unul 
dintre obiectivele 
strategice ale EIT 
Food, respectiv:

 Depă irea ș
încrederii scăzute
a consumatorilor;

 Crearea de hrană 
apreciată de 
consumatori 
pentru o 
alimenta ie mai ț
sănătoasă i ș
op iuni de ț
alimenta ie ț
personală la 
pre uri ț
accesibile;

 Crearea unui 
sistem alimentar 
conectat, care să 
aibă 
consumatorul ca 
element central: 
dezvoltarea unei 
re ele de ț
aprovizionare cu 
alimente digitală,
în care 
consumatorii i ș
industria să fie 
parteneri;

 Sporirea 
durabilită ii: ț
bioeconomie 
circulară.

 Până la 
10.000 
EUR

 ansa de a Ș
descoperi 
alte 
programe 
EIT Food iș
acces la 
investitori, 
business 
angels i ș
cooperative
.

15 iunie 
2020

https://www.impacthub.ro/ewa-
empowering-women-in-

agrifood/

https://www.impacthub.ro/ewa-empowering-women-in-agrifood/
https://www.impacthub.ro/ewa-empowering-women-in-agrifood/
https://www.impacthub.ro/ewa-empowering-women-in-agrifood/
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Programul 
Orizont 2020: 
Instrumentul 
pentru IMM-
uri - Apel de 
proiecte pentru
afacerile 
inovatoare

IMM-uri 
profitabile, 
companii tinere

i întreprinderi ș
nou-înfiin ate, ț
din orice 
sector, stabilite 
într-un stat 
membru al UE 
sau într-o ară ț
asociată 
Programului 
Orizont 2020.

Faza I este op ionalăț
i  reprezintă  grantulș

de  inovare  pentru
concept  i  studiu  deș
fezabilitate.  Dacă
ideea  de  afacere
demonstrează
suficientă  maturitate

i  fezabilitate  seș
poate aplica direct  în
Faza a II-a.

Faza a II-
a – reprezintă grantul 
pentru demonstrarea, 
cercetarea i ș
dezvoltarea inova iei/ț
produsului.

IMM-urile pot 
beneficia i de:ș

Faza a III-a – 
Servicii de accelerare 
în afaceri

Mentorat

50.000 € (suma
forfetară) pe proiect
(70% din costul total

al proiectului)

0.5 i 2.5 milioaneș
€ (70% din costul

total al proiectului)

30%

30%

7 octombrie
2020 https://ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/
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Programul 
Opera ional ț
Capital Uman

Innotech 
Student

Finan areaț
schemelor

antreprenoriale
ale studen ilorț

români din
numeroase

domenii care
sunt inovatoare
i aduc o valoareș
adăugată reală.

Acesta î iș
propune să
încurajeze

studen ii să î iț ș
pună în practică
viziunea, dar iș

spiritul lor
antreprenorial.

Studen iț
Vor fi finan ate ț
proiecte din 
numeroase domenii 
de activitate precum 
IT, robotică, 
automatizări 
industriale, 
biotehnologii, 
industrie alimentară, 
dar lista poate include

i alte domenii.ș

Buget apel: 20 
milioane euro
Valoare 
proiect: max. 2
milioane 
euro. Min. 
70% din 
bugetul 
proiectului va 
fi alocat 
subven iilor ț
pentru 
înfiin area ț
afacerilor.
Valoarea 
maximă 
acordată 
pentru 
planurile 
aprobate este 
de 100.000 
euro/ plan de 
afaceri, 
reprezentând 
maximum 
100% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile, i se ș
acordă numai 
întreprinderilor
înfiin ate de ț
persoanele ale 
căror planuri 
de afaceri sunt 
selectate.

15 iunie 
2020 - 31 
august 
2020

   http://mfe.gov.ro/studenti  
/ 

http://mfe.gov.ro/studenti/
http://mfe.gov.ro/studenti/
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