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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANȚĂRILE DISPONIBILE  

PENTRU MEDIUL DE AFACERI LOCAL 

Septembrie 2020 

 

 
 

Program de 

finanțare  
 

 

Obiectivul 

programul

ui  
 

 

Solicitanţi 

eligibili  
 

 

Activităţi eligibile  
 

 

Valoarea 

finanţării  
 

 

Contribuţia 

beneficiarului  
 

 

Termen 

limită  
 

 

 Informaţii 

suplimentare  
 

  

Uniunea  

Europeană şi  

Guvernul  
României  

Sprijinirea 

specializării 

inteligente în 

regiunile mai 

puţin 

dezvoltate, 

selectate ca pilot 

în cadrul 

„Iniţiativei 

Regiuni mai 

puţin 

dezvoltate”  

PROGRAMUL  
OPERAȚIONA

L  

REGIONAL, 

AP 1,  

 
Creşterea 

inovării în 

companii prin 
sprijinirea 

abordărilor 

multisectorial

e rezultate în 
urma 

implementări

i „Inițiativei 
Regiuni mai 

puţin 

dezvoltate” în 
România  

 

 

• 

Microîntreprinde

re  

• Întreprindere 

Mare  

• Autoritate 

publică locală  

• ONG  

• IMM  

• Universitate  

• Autoritatea 

publică centrală  

• Instituție publică  

• Institut de 

cercetare  

• Cameră de 

comerț   

  

Vor fi sprijinite activități 

specifice cu caracter 

integrat/complex, cu abordare 
multisectorială, implementate 

în vederea introducerii pe piaţă 

a rezultatelor cercetării, în 

concordanţă cu domeniile 

prioritare identificate în 

Strategiile de Specializare 

Inteligentă a regiunilor de 

dezvoltare Nord-Est şi Nord-

Vest. Proiectele vor conţine 

cele două etape de mai jos. În 

cadrul acestor etape se vor avea 

în vedere următoarele categorii 
de activităţi:  

Etapa 1 – ajutor de stat pentru 

cercetare dezvoltare  

Activităţi de cercetare-

dezvoltare:  

activităţi de cercetare 

industrială (cercetare aplicată 

și dezvoltare tehnologică) din 

  
Minim 

500.000 euro 

și maxim de 
10.000.000 

euro.  

Pentru 

categoriile de 
activităţi 

aferente 

schemei de 
minimis, 

valoarea 

finanțării 
nerambursabil

e acordate 

pentru 

proiectele din 
ambele 

regiuni de 

dezvoltare 
este de 

 
În limita 

intensității 

ajutorului de stat 
pentru diferite 

tipuri de 

activităţi 

aferente 
schemei de 

cercetare-

dezvoltare. 
Intensitatea se 

aplică la suma 

diferitelor tipuri 
de cheltuieli 

eligibile 

finanțabile prin 

acest tip de 
ajutor.  

Pentru 

activităţile 
aferente 

 
30 

Septembri

e 2020  

 

 

https://www.fondur

i-

structurale.ro/fisa-

proiect/1/programu

l-operational-

regional/455/por-1-

2   

 

 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/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/455/por-1-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/455/por-1-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/455/por-1-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/455/por-1-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/455/por-1-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/455/por-1-2
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/455/por-1-2
http://www.primarialipova.ro/
mailto:contact@primarialipova.ro
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categoriile: cercetare 

aplicată/industrială, dezvoltare 

tehnologică, respectiv 

cercetare precompetitivă și 

competitivă;  

activități de devoltare 
experimentală din categoriile; 

dezvoltare experimentală și 

activități de testare;  

activități de realizare studii de 

fezabilitate;  

alte activități legate de 

obținerea, validarea și 

protejarea proprietății 

industriale, standardizarea 

produselor/serviciilor/procesel

or, achiziția de servicii de 

consultanță și echivalente 
folosite exclusiv pentru 

activitățile de cercetare 

dezvoltare, achiziția de servicii 

de cercetare contractuală, 

achiziția de servicii de 

sprijinrie a inovării, dezvoltare 

platforme comune pentru 

knowledge share.  

Etapa 2 – ajutor de stat regional 

si ajutor de minimis  

Ajutor de stat regional 
însemnând activităţi de 

investiţii în active corporale și 

necorporale doar dacă 

constitituie o investiție inițială 

în sensul:  

crearea unei noi unităţi de 

fabricaţie/de prestare servicii 

cu relevanţă pentru 

subdomeniile de specializare 

inteligentă;  

diversificarea producţiei unei 
unităţi prin produse/servicii 

care nu au fost 

fabricate/prestate anterior în 

unitatea respectivă.  

maximum de 
200.000 euro.  

ajutorului 
de 

minimis, 

contribuția 

programul
ui 

(acoperită 

din FEDR 
și co-

finanţarea 

naţională 

acordată) 
este de 

maximum 

100% din 
valoarea 

eligibilă a 

cheltuielil
or 

finanțabile 

prin ajutor 

de minimis 
și în limita 

plafonului 

de 
minimis.  
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Program 

de 

finanțar

e  
 

 

Obiectivul 

programului  
 

 

Solicitanţi 

eligibili  
 

 

Activităţi 

eligibile  
 

 

Valoarea 

finanţării  
 

 

Contribuţia 

beneficiarulu

i  
 

 

Terme

n limită  
 

 

 Informaţii 

suplimentare  
 

  

Programul 

Orizont 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Susținerea IMM-

urilor sau 

grupurilor de 
IMM-uri extrem 

de inovatoare cu 

ambiții de 
internaționalizare

, hotărâte să 

transforme ideile 

de afaceri 
inovatoare în 

proiecte lider pe 

piață. 

 

 IMM-uri sau 

grupuri de 

IMM-uri (cel 

puțin 2 

parteneri 

internaționali)

; 

 IMM-uri 

profitabile; 

 Companii 

tinere și 

întreprinderi 

nou-înființate, 

din orice 

sector, stabilite 

într-un stat 

membru al UE 

sau într-o țară 

asociată 

Programului 

Orizont 2020. 

 Companiile 

mari sau 

furnizorii de 

cercetare pot fi 

implicați ca 

părți terțe. 

 Sprijină 

dezvoltarea 

conceptul de 
afaceri într-un 

produs, 

serviciu sau 

proces gata de 

piață, aliniat la 

strategia de 

creștere a 

companiei. 

 Activitățile 

eligibile pot 

include, de 
exemplu: 

procese, 

prototipuri, 

validări, 

demonstrații și 

testare în 

condiții din 

lumea reală și 

replicarea 

pieței. 

 Prototiparea; 

 Miniaturizarea; 

 Scalarea; 

 Proiectarea; 

 Verificarea 

performanțelor

; 

 Testarea; 

 Demonstrarea; 

 Dezvoltarea 

liniilor pilot; 

 Validarea 
pentru 

  

Minim 

500.000 euro – 

Maxim 2,5 

milioane 
euro/beneficia

r 

 

 

 

7 

octombrie 

2020 

 

https://www.finantare.ro/programul

-orizont-2020-instrumentul-pentru-

imm-uri.html 

 
cu trimitere la platforma Comisiei 

Europene! 

https://www.finantare.ro/programul-orizont-2020-instrumentul-pentru-imm-uri.html
https://www.finantare.ro/programul-orizont-2020-instrumentul-pentru-imm-uri.html
https://www.finantare.ro/programul-orizont-2020-instrumentul-pentru-imm-uri.html
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replicarea 

pieței, inclusiv 

alte activități 

menite să 

aducă inovarea 

în pregătirea și 
maturitatea 

investițiilor 

pentru 

absorbția 

pieței. 
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Program 

de 

finanțare  
 

 

Obiectivul 

programului  
 

 

Solicitanţi 

eligibili  
 

 

Activităţi 

eligibile  
 

 

Valoarea finanţării  
 

 

Contribuţia 

beneficiarului  
 

 

Termen 

limită  
 

 

 Informaţii 

suplimentare  
 

  

Comisia 

Europeană 

prin 

Programul 

Orizont 2020 

 

 

Programul 

 

C-Voucher 

 

 

Schema de 

vouchere 

pentru 

adoptarea de 

soluții de 

economie 

circulară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să faciliteze 

tranziția către 
modele de 

afaceri create pe 

principiul 

economiei 

circulare. 

 

 

Întreprinderi mici 

și mijlocii, inclusiv 

microîntreprinderi 

care intenționează 

să dezvolte și să 

adopte soluții de 

economie circulară 

în afacerea proprie 

 

Se caută 24 de 

IMM-uri pentru 

utilizatori finali 
din sectoare 

prioritare precum 

fabricare textile, 

Blue Growth, 

agroalimentare și 

sănătate, dispuși 

să abordeze 

tranziția către 

modele de afaceri 

cu economia 

circulară. 

Acestea vor fi 

incluse, pentru 3 

luni, într-un 

Program de 
Accelerare, 

pentru a elabora 

un plan de afaceri 

cu privire la 

soluția circulară la 

nivelul firmei. 

 

  

Premiul va consta în: 

 
- Sprijin de 

până la 1 lună 

din partea 

unui 

proiectant 

industrial 

pentru a crea 

un plan; 

- 15.000 de 

Euro sub 

formă de 

grant 
nerambursabil 

pentru 

elaborarea 

planului; 

- Mentorat cu 

privire la 

finanțarea 

suplimentară 

a proiectului. 

 

 

0 
 

30 

octombrie 

2020 

 
https://c-voucher.com/ 
 

 

https://www.fonduri-

structurale.ro/stiri/24426/finantare-

nerambursabila-pentru-solutii-de-

economie-circulara 

 

 

 

 

https://c-voucher.com/
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24426/finantare-nerambursabila-pentru-solutii-de-economie-circulara
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24426/finantare-nerambursabila-pentru-solutii-de-economie-circulara
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24426/finantare-nerambursabila-pentru-solutii-de-economie-circulara
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24426/finantare-nerambursabila-pentru-solutii-de-economie-circulara
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Program de 

finanțare  
 

 

Obiectivul 

programului  
 

 

Solicitanţi 

eligibili  
 

 

Activităţi eligibile  
 

 

Valoarea 

finanţării  
 

 

Contribuţia 

beneficiarului  
 

 

Termen 

limită  
 

 

 Informaţii 

suplimentare  
 

  

Active Citizens 

Fund 

 

Apel 9 – 

Diversificarea 

surselor de 

finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 
capacității de 

strângere de 

fonduri a ONG-
urilor. 
 

 

 

 

Organizații 

non-

guvernamentale 

(ONG) 

Sunt sprijinite 

proiecte care 

vizează dezvoltarea 

sustenabilității 
financiare a ONG-

urilor prin 

îmbunătățirea 

competențelor și 

tacticilor de strângere 

de fonduri și/sau 

sprijinirea dezvoltării 

și implementării 

strategiilor și 

campaniilor de 

strângere de fonduri. 

Apelul se adresează 
atât ONG-urilor mici, 

cu mai puțină 

experiență, cât și 

ONG-urilor bine 

dezvoltate.  

 

  

15.000-

100.000 Euro 

 

0 
 

15 

octombrie 

2020 

 
https://activecitizensfund.ro/apel-

9/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://activecitizensfund.ro/apel-9/
https://activecitizensfund.ro/apel-9/
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Program de 

finanțare  
 

 

Obiectivul 

programului  
 

 

Solicitanţi 

eligibili  
 

 

Activităţi eligibile  
 

 

Valoarea 

finanţării  
 

 

Contribuţia 

beneficiarului  
 

 

Termen 

limită  
 

 

 Informaţii 

suplimentare  
 

 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

Innotech 

Student 

 

 

 

Finanțarea 

schemelor 

antreprenoriale 
ale studenților 

români din 

numeroase 

domenii care 

sunt inovatoare și 

aduc o valoare 

adăugată reală. 

Acesta își 

propune să 

încurajeze 

studenții să își 

pună în practică 
viziunea, dar și 

spiritul lor 

antreprenorial. 

 

Studenți 

 

Vor fi finanțate 

proiecte din 

numeroase domenii 

de activitate precum 

IT, robotică, 

automatizări 
industriale, 

biotehnologii, 

industrie alimentară, 

dar lista poate include 

și alte domenii. 

 

 

 

 

Buget apel: 20 

milioane euro 

Valoare 
proiect: max. 2 

milioane 

euro. Min. 

70% din 

bugetul 

proiectului va 

fi alocat 

subvențiilor 

pentru 

înființarea 

afacerilor. 

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 

înființate de 

persoanele ale 

căror planuri 

de afaceri sunt 

selectate. 

 

  

7 

octombrie 

2020 

 

 

 

 

http://mfe.gov.ro/calendar/innotech-

student/ 

 

http://mfe.gov.ro/calendar/innotech-student/
http://mfe.gov.ro/calendar/innotech-student/

