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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANȚĂRILE DISPONIBILE  

PENTRU MEDIUL DE AFACERI LOCAL 

Noiembrie 2020 

 
 

 

Program de 

finanțare  
 

 

Obiectivul 

programului  
 

 

Solicitanţi 

eligibili  
 

 

Activităţi eligibile  
 

 

Valoarea 

finanţării  
 

 

Contribuţia 

beneficiarului  
 

 

Termen 

limită  
 

 

 Informaţii 

suplimentare  
 

 

Programul 

Operaţional 

Regional 2014-

2020 

 

Axa prioritară 

2 - 

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

 

Prioritatea de 

investiții 2.2 – 

Sprijinirea 

creării și 

extinderea 

capacităților 

avansate de 

producție și 

dezvoltarea 

serviciilor 

 
Obiectivul 

specific al 

acestei axe 

prioritare îl 

reprezintă 

îmbunătățirea 

competitivității 

economice prin 

creșterea 

productivității 

muncii în IMM-

uri în sectoarele 
competitive 

identificate în 

Strategia 

Națională 

pentru 

Competitivitate. 

 
Solicitanții 

eligibili în cadrul 

acestui apel de 

proiecte sunt 

societățile 

constituite în baza 

Legii nr. 

31/1990 privind 

societățile, 

republicată, cu 

modificările și 

completările 
ulterioare sau în 

baza Legii nr. 

1/2005 privind 

organizarea şi 

funcţionarea 

cooperaţiei, 

republicată, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare, care se 

încadrează în 
categoria 

 
Investițiile eligibile 

pentru co-finanțare 

prin ajutor de stat 

regional includ: 

 

 Construirea, 

extinderea 

spațiilor de 

producție/servicii; 

 Dotarea cu active 

corporale, 
necorporale. 

 

Lucrările de 

modernizare pot fi 

considerate eligibile 

doar în măsura în care 

sunt aferente unei 

investiții inițiale. 

 

Perioada de realizare 

a activităților 

proiectului după 

semnarea 

  

 ajutor de stat 

regional 

pentru 

investiții 

 

 ajutor de 

minimis 

 

Regula de minimis 

are în vedere 
exceptarea de la 

notificare a 

ajutoarelor de o 

valoare mică. 

Astfel, 

ajutoarele cu o 

valoare de până la 

200.000 euro, 
acordate unei 

întreprinderi pe o 

perioadă de trei ani 
fiscali consecutivi, 

sunt considerate 

 

Contribuţia 

proprie a 

solicitantului la 

valoarea 

eligibilă a 

proiectului este 

în conformitate 

cu regulile 

privind ajutorul 

de stat regional 

și de minimis 

aplicabile. 

 

Din  

 

30.10.2020 

ora 

12:00:00 

 

la 

30.11.2020, 

ora 

12:00:00 

 
Pentru Ghidul Solicitantului 

și alte documente (Apelul 2.2. 

din finanțările active) 

 

https://www.fonduri-

structurale.ro/program-

operational/1/programul-

operational-

regional/finantari-active 

 

 

În cadrul prezentului apel de 

proiecte, cererile de finanțare 

se vor depune exclusiv prin 

aplicația 

electronică MySMIS, 

disponibilă la adresa web 

http://www.fonduri-

ue.ro/mysmis, doar în 

intervalul 

menționat la secțiunea 2.2 de 

mai sus. 

 ORAŞUL LIPOVA 

315400 Lipova, Judeţul Arad - România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26, 

tel: + 40-257-561133, fax: + 40-257/563067 

www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro, implementareproiecte@primarialipova.ro  

 

https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional/finantari-active
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional/finantari-active
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional/finantari-active
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional/finantari-active
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional/finantari-active
http://www.primarialipova.ro/
mailto:contact@primarialipova.ro
mailto:implementareproiecte@primarialipova.ro
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întreprinderilor 

mici și mijlocii 

din mediul urban, 

sau a 

întreprinderilor 

mijlocii din 
mediul rural. A se 

vedea condițiile 

detaliate de 

eligibilitate a 

solicitantului. 

contractului de 

finanțare nu 

depășește data de 

31.12.2023 

compatibile cu 

regulile de 

concurență pe piața 

comună. 

 

 

 

Program de 

finanțare  
 

 

Obiectivul 

programului  
 

 

Solicitanţi 

eligibili  
 

 

Activităţi 

eligibile  
 

 

Valoarea 

finanţării  
 

 

Contribuţia 

beneficiarului  
 

 

Termen 

limită  
 

 

 Informaţii 

suplimentare  
 

  

Program 

Operațional 

Capital Uman 

2014-2020 

 

 

 Axa prioritară 4: 

Incluziunea 

socială și 

combaterea 
sărăciei  

 

Obiectivul 

tematic 9: 

Promovarea 

incluziunii 

sociale, 

combaterea 

sărăciei și a 

oricărei forme de 

discriminare  

 
Prioritatea de 

investiții 9v: 

Promovarea 

 
Obiectiv Specific 

(O.S.) 4.16:  

 

Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor de 

economie socială 

de a funcționa 
într-o manieră 

auto-sustenabilă 

 

 

Obiectivul 

acestei scheme 

de finanțare este 

acordarea de 

sprijin pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale în mediul 

rural. 

 Solicitanții 

/partenerii 

eligibili pentru 

finanțare sunt 

administratori ai 

schemei de 

antreprenoriat 

pentru entități ale 

economiei 

sociale: 

a) entități ale 

economiei sociale, 

rețele, uniuni, 

federații din 

sectorul 
economiei 

sociale; 

b) alte entități 

relevante – 
furnizori de 

formare 

profesională 

autorizaţi, publici 

şi privaţi, 

a) Informarea  

publicului cu 

privire la 

programul de 

formare 

antreprenorială, 

precum și cu 

privire la 

metodologia de 

selecție a grupului 

țintă și, ulterior, a 
planurilor de 

afaceri ce vor fi 

sprijinite; 

b) Selectarea 
grupului țintă ce 

va participa la 

acțiunile de 

sprijin; 

c) Derularea unui 

program de 

formare 

antreprenorială și 

Cheltuielile 

aferente 

înființării și 

funcționării 

afacerilor 

înființate în 

cadrul 

Programului (...) 

intră sub 

incidența 

ajutorului de 
minimis.  

(2) Valoarea 

maximă acordată 

pentru planurile 
aprobate este de 

100.000 euro/ 

plan de afaceri, 

reprezentând 

maximum 100% 
din totalul 

cheltuielilor 

eligibile și se 

acordă numai 

întreprinderilor 

 

 

 

15 

decembrie 

2020 

 

Pentru Ghidul Solicitantului și alte 

documente:  

 

https://www.fonduri-

ue.ro/comunicare/noutati-am-

oi/details/6/1226/pocu-ghidul-

%E2%80%9Esprijin-pentru-

%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-

%C3%AEntreprinderi-sociale-

%C3%AEn-mediul-

rural%E2%80%9D  

 

Reglementări MFE: 

 

https://mfe.gov.ro/calendar/sprijin-

pentru-infiintarea-de-intreprinderi-

sociale-in-mediul-rural/  

 

Schema pentru entități ale economiei 

sociale – etape de implementare:  

 

Etapa I – Sprijin pentru înființarea 

de noi întreprinderi sociale  

 

https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1226/pocu-ghidul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1226/pocu-ghidul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1226/pocu-ghidul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1226/pocu-ghidul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1226/pocu-ghidul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1226/pocu-ghidul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1226/pocu-ghidul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1226/pocu-ghidul-%E2%80%9Esprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale-%C3%AEn-mediul-rural%E2%80%9D
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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antreprenoriatului 

social și a 

integrării 

vocaționale în 

întreprinderile 

sociale și 
economia socială 

și solidară pentru 

a facilita accesul 

la ocuparea forței 

de muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

furnizori de 

servicii de 

ocupare acreditați 

publici și privați, 

furnizori de 

servicii sociale, 
organizaţii 

sindicale şi 

organizații 

patronale, 

asociaţii 

profesionale, 

camere de comerț 

și industrie, ONG-

uri; 

c) autoritati 

publice centrale 

sau locale, 

exclusiv în calitate 

de parteneri, cu 

toate categoriile 
de entități eligibile 

menționate la lit a) 

și b). 

 

de formare 

profesională (...); 

d) Selectarea 

planurilor de 

afaceri ce vor fi 

finanțate în cadrul 

proiectului; 

e) Furnizarea 

serviciilor 

personalizate de 

consiliere/ 

consultanță/ 

mentorat ulterior 

finalizării 
procesului de 

selecție a 

planurilor de 

afaceri; 

f) Asigurarea 

înființării și 

demarării 

funcționării 

întreprinderilor ce 

vor realiza 

planurile de 

afaceri cu ajutor 

de minimis în 

cadrul 

proiectului; 

g) Decontarea 

sumelor aferente 

implementării 

planurilor de 
afaceri selectate 

în cadrul 

proiectului; 

h) Monitorizarea 
funcționării și 

înființate de 

persoanele ale 

căror planuri de 

afaceri sunt 

selectate. 

(3) Regulile de 

acordare a 

ajutorului de 

minimis sunt 

prevăzute în 
cadrul schemei de 

ajutor de minimis 

"Sprijin pentru 

înființarea de 

întreprinderi 

sociale", aferentă 

Programului 

operaţional 

Capital uman 

2014-2020, axa 

prioritară 4 
"Incluziunea 

socială și 

combaterea 

sărăciei”,  

Prioritatea de 

investiții 9v: 

Promovarea 

antreprenoriatului 

social și a 

integrării 

vocaționale în 

întreprinderile 
sociale și 

economia socială 

și solidară pentru 

a facilita accesul 

la ocuparea forței 

de muncă, 

Obiectiv Specific 

4.16: 

Consolidarea 

capacității 

Etapa a II-a – Implementarea 

planurilor de afaceri și 

monitorizarea funcționării 

întreprinderilor sociale  

 

Etapa III de sustenabilitate - 

Asigurarea sustenabilității 

planurilor de afaceri ulterior 

perioadei de implementare a 

proiectului 
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dezvoltării 

afacerilor 

finanțate; 

i) Asigurarea 

sustenabilității 

planurilor de 

afaceri, inclusiv 

prin crearea şi 

consolidarea de 

parteneriate cu 

actori relevanţi. 

 

întreprinderilor 

de economie 

socială de a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă, care 
respectă 

prevederile 

comunitare și 

naționale privind 

acordarea 

ajutorului de 

minimis. 

 

 

 

 

Program de 

finanțare  
 

 

Obiectivul 

programului  
 

 

Solicitanţi 

eligibili  
 

 

Activităţi eligibile  
 

 

Valoarea 

finanţării  
 

 

Contribuţia 

beneficiarului  
 

 

Termen 

limită  
 

 

 Informaţii 

suplimentare  
 

  

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 

 

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 

 

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, 

  

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  
 

 

 
La fiecare 

dată de 1 a 

lunii, până în 

31 decembrie 

2020 inclusiv. 

 

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 

 

https://startong.ro/    

https://startong.ro/
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din care acestea 

fac parte.  

 

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;  

Grupurile 

informale/de 

inițiativă.  
 

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 omului, 

proiecte de 

prevenire a 

abandonului 

școlar, proiecte de 
pregătire a tinerilor 

în vederea 

integrării 

profesionale, 

decembrie 

inclusiv.  

Primul apel 

de proiecte a 

fost deschis 

solicitanților 
în data de 1 

martie 2020. 

ora 09:00.  
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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:  
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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 prin 

cultură.  
 

 

 

 

Program 

de 

finanțare  
 

 

Obiectivul 

programului  
 

 

Solicitanţi 

eligibili  
 

 

Activităţi eligibile  
 

 

Valoarea 

finanţării  
 

 

Contribuţia 

beneficiarului  
 

 

Termen limită  
 

 

 Informaţii 

suplimentare  
 

 

Programul 

Național de 

Sprijin în 

Sectorul 

Vitivinicol 

2019-2023 

 

Acordarea unui 

sprijin în 

favoarea 

restructurării și 

a reconversiei 

plantațiilor.  

 

Plantații 

publice și 

private 

 

Tipurile de activități 

care pot fi finanțate 

includ: 

 reconversia 

soiurilor, 

inclusiv prin 
supra-

altoire; 

 reamplasarea 

parcelelor 

viticole; 

 

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 

( Direcția Agricolă 

Județeană) și a 

municipiului București, 

iar cererile de finanțare 

se depun în termen de 

30 de zile calendaristice 

de la data aprobării 

planurilor individuale la 

 

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
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 replantarea 

ca urmare a 

defrișării 

obligatorii a 

plantațiilor 

viticole, din 
motive 

sanitare sau 

fitosanitare; 

 modernizare, 

etc. 

sediile centrelor 

județene ale APIA. 

Termenul limită pentru 

finalizarea programelor 

de 

reconversie/restructurare 

aferente Programului 

Național de Sprijin în 

sectorul vitivinicol 
2019-2023 este 31 iulie 

2023.  

 

 

 

 

 

 

 


