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Valoarea 
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Termen 
   

Informații 
  

                            

    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare   
                           ui             
                                        

 

Guvernul 
 

Schema de ajutor 
   

Dezvoltarea 
   

Întreprinderi nou-înfiinţate 
  

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile 
  

Maxim 
 

- 
  

31 
   

https://mfinant 
 

                   

 României  de stat pentru    regională prin    sau întreprinderi în activitate,   salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani   echivalentul      decembrie    e.gov.ro/ro/hg   

    sprijinirea    realizarea de    atât IMM-uri, cât şi   consecutivi, ca urmare a creării de locuri de   în lei a 37,5      2023    -332/20141     

    investiţiilor care    investiții care    întreprinderi mari   muncă.   milioane euro                

    promovează    determină crearea             - pentru                

    dezvoltarea    a minim 100 de        Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se   Regiunile                

    regională prin    locuri de muncă și        acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:   Nord-Vest,                

    crearea de locuri de    încurajarea             Centru, Nord-                

    muncă    participării active        • locurile de muncă sunt create direct de un   Est, Sud-Est,                

    

Instituită prin 
   a întreprinderilor         proiect de investiţii;   Sud-                

       la reducerea             Muntenia,                

    Hotărârea    decalajelor        • locurile de muncă sunt create după   Sud-Vest                

    Guvernului nr.    economice dintre         depunerea cererii de acord pentru finanțare   Oltenia                

    332/2014, cu    regiuni şi         și după demararea investiţiei, dar nu mai                    

    modificările și    redresarea         târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;   Maxim                

    completările    economiei             echivalentul                

    ulterioare    româneşti.        • Fiecare loc de muncă creat ca urmare a   în lei a 26,25                
                   investiției se menține pentru o perioadă   milioane euro                

                   minimă de 5 ani de la data la care acesta a   – pentru                

                   fost ocupat prima dată.   Regiunile                

                       Vest şi Ilfov                

    NOU!             Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul   Maxim                
                  schemei trebuie să îndeplinească cumulativ   echivalentul                
                  

următoarele criterii de eligibilitate: 
                 

                    în lei                

                   
a) să fie considerate investiţii iniţiale; 

  a 7,5 milioane                
                     euro – pentru                
                   

b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri 
                 

                     Regiunea                
                 

de muncă; 
                 

                   
Bucureşti 

               
                   c) să fie viabile şi să determine eficienţa                  
                                      

                 economică a întreprinderii, conform planului de                    

                 afaceri.                    

                 Imobilizările corporale şi necorporale aferente                    
                 investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.                    

                  Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de                    
                  muncă în mai multe locaţii.                    
                                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
https://mfinante.gov.ro/ro/hg-332/20141
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Guvernul 
 

ORDONANȚA DE 
   

Reducerea 
   

Întreprinderile din industria 
  

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează 
  

Maxim 
 

- 
  

30 iunie 
   

http://www.ec                   

 României  URGENȚĂ nr. 224/    impactului negativ    ospitalității (structuri de   supraviețuirea și relansarea sectorului turismului   800.000 euro/      2021    onomie.gov.ro       

    30 decembrie 2020    asupra    cazare, structuri de   prin:   întreprindere          /intreprinderile     
    privind unele    operatorilor    alimentație, agenții de                  -din-domeniul-    
    măsuri pentru    economici din    turism), afectate de efectele   a) salvarea de la faliment a unui număr important              turismului-    

    acordarea de    sectorul turistic,    pandemiei în perioada   de actori economici din sector și salvarea locurilor              afectate-de- 
    sprijin financiar    prin    martie-iunie 2020   de muncă generate de aceștia;              pandemia-           

    pentru    acordarea unui                       covid-19-vor- 
    întreprinderile din    ajutor        b) stimularea întreprinderilor din acest sector să              beneficia-de-     

    domeniul    nerambursabil        mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6              inca-500-de-     

    turismului, structuri    care acoperă o        luni.              milioane-de-      

    de cazare, structuri    parte din                       euro?fbclid=Iw      

    de alimentație și    pierderea din cifra                       AR3FSWMRi 
    agenții de turism, a    de afaceri                       NhWBhx-     

    căror activitate a    aferentă                       CKi2toXi7LiS2 
    fost afectată în    perioadei în care                       Y_dmxel-  
    

contextul 
   

activitatea 
                            

                             Jt63eN48OW 
    pandemiei COVID    respectivilor                       GdThhtDBh8   

   19     operatori                       Gc   

         economici a fost                                          

         afectată de primul                                          

         val al                                          

    

NOU! 

   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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Norvegia, 
 

RO-CULTURA 
   

a) consolidarea 
   

Instituție publică de cultură 
  

 inițiative de artă contemporană (artă 
  

Între 50.000 
  

- 0% dacă 
 

Apel 
   

https://www.ro 
 

                   

 Islanda,  

Consolidarea 
   antreprenoriatului    (muzeu, teatru, operă,    plastică, artă dramatică, muzică, etc.);   euro și   solicitantul  nelansat    -         

 Liechtenste     cultural;    operetă, filarmonică,    producții artistice rezultate ca urmare a   200.000 euro   este      cultura.ro/stiri/  

 in și  antreprenoriatului    b) dezvoltarea    bibliotecă, arhivă, centru    documentării istoriei culturale a minorităților       instituție      au-intrat-in-    

 Guvernul  cultural și    publicului;    cultural etc.)    și grupurilor sociale, etnice și culturale,       publică de      vigoare-a-     

 României  dezvoltarea    c) întărirea         altele decât minoritatea romă;       cultură sau      modificarile  -si-  

    publicului    cooperării    Organizație    abordări inovative ale patrimoniului cultural       organizație      completarile-   

         culturale și a    neguvernamentală    ce vizează dezvoltarea publicului;       neguvernam      schemelor   

         schimbului cultural         schimb de experiență, know-how și bune       entală               

    

(MECANISMUL 
   între statele    Societate comercială și    practici în sectoarele culturale și creative cu                       

       donatoare și    societate cooperativă    entități din statele donatoare;                       

    FINANCIAR AL    România.         inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/       - minim 10%               

    SPAŢIULUI              profesioniștilor din sectoarele culturale și       dacă               

    ECONOMIC              creative și/sau a lucrărilor acestora;       solicitantul               

    EUROPEAN 2014-              dezvoltarea potențialului de angajare în       este IMM               

   2021)               cadrul sectoarelor culturale și creative;       societate               

                   dezvoltarea sau actualizarea competențelor       comercială               

                   și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi       sau IMM               

                   în sectoarele culturale și creative, adaptate       societate               

    

APEL NELANSAT 
             unui mediu în continuă schimbare;       cooperativă               

                 dezvoltarea profesională a membrilor                       

                   echipei de proiect prin activități de instruire                       

                   formală și non-formală, mentorat, job                       

                   shadowing, etc.;                       

                   dezvoltarea de noi produse și servicii                       

                   culturale și introducerea lor pe piață;                       

                   creșterea incluziunii și conștientizării                       

                   publice cu privire la diversitatea culturală;                       

                   implementarea de modele inovatoare de                       

                   afaceri în sectoarele culturale și creative,                       

                   care să contribuie la dezvoltarea locală a                       

                   comunităților;                       

                  • abordări interdisciplinare.                       

                                           
                                           

 
 
 

 

https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-si-completarile-schemelor
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-si-completarile-schemelor
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-si-completarile-schemelor
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-si-completarile-schemelor
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-si-completarile-schemelor
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-si-completarile-schemelor
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-si-completarile-schemelor
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-si-completarile-schemelor
https://www.ro-cultura.ro/stiri/au-intrat-in-vigoare-a-modificarile-si-completarile-schemelor
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Program de 
    

Obiectivul 
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Contribuția 
  

Termen 
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    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare   
                          ui                   
                                             

 

Uniunea 
 

Digitalizarea 
   

Digitalizarea IMM 
   

ADR-urile, în calitate de 
  

ADR-urile vor acorda sprijin financiar 
  

Variabil, în 
  

În cazul 
 

Apel 
   

https://mfe.go 
 

                   

 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)                  selectată este   ajutorului de                  

                      de 100.000   minimis –                  

                      euro, suma   minim 10%                  

    APEL NELANSAT                 minima                      
                      finanțată este                      

                      de 30.000                      

                      euro                      
                                             
                                             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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/


 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
    

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
   

Informații 
  

                            

    finanțare     programului             grantului    beneficiarul    limita    suplimentare   
                          ui                 
                                           

 

Uniunea 
 

Granturi pentru 
   

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   

 României  prevederilor    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       

30% din 
 20:00             

    nerambursabile,    provocate de    externe nerambursabile,   servicii.                      

    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                

    

(PROGRAMUL 
  interzisă prin                                 

      ordonanțe militare                                 

    OPERAȚIONAL   pe perioada stării                                 

    COMPETITIVITATE   de urgență sau                                 

   2014 - 2020)    îngrădite pe                                 

        perioada stării de                                 

        alertă                                 
                                           
                                           

  
 
 
 
 
 
 
 

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/
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


 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
    

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
 

                           

    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                           ui              
                                         

 

Uniunea 
 

Sprijin pentru 
   

Crearea de noi 
   

Întreprinderile 
  

• Cheltuieli aferente investițiilor corporale 
  

Maxim 
  

50% din 
 

31 martie 
   

https://portal.a 
 

                   

 Europeană  investiţii în    unităţi de    (microîntreprinderi,   • pentru înființarea unităților de sacrificare   300.000 euro/   totalul  2021    fir.info/informa   

 și Guvernul  procesarea/    procesare a    întreprinderi mici și mijlocii,    (abatoare de capacitate mică, centre de   proiect   cheltuielilor      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    

    

investiții în 
   lanţurilor    investiţii corporale şi    transport specializate în scopul colectării       de      re_produse_a  

       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             

    

(PROGRAMUL 
   contribuind astfel         europeană pentru procesarea și                     

       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;                     
                   Achiziționarea de tehnologii (know how),                     

                  • paten te şi lice nţe pen tru pre găti rea
‐                      

                   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


 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
     

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
  

                            

    finanțare     programului              grantului    beneficiarul   limita    suplimentare   
                           ui                 
                                            

 

Guvernul 
 

Programul 
   

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              electric-     

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

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

         prin reducerea    pentru vacanțe și perioadă de                            

         emisiilor de gaze    scurtă durată,                            

         cu efect de seră  5530 - Parcuri pentru rulote,                            
              campinguri și tabere,                            

         Stimularea  5590 - 6 Alte servicii de                            

         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                            
                                            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Finanțator 
  

Program de 
    

Obiectivul 
    

Solicitanți eligibili 
   

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
  

Termen 
   

Informații 
 

                          

    finanțare     programului             grantului    beneficiarul   limita    suplimentare  
                          ui                         
                                                   

 

Uniunea 
 

Proiect de 
   

Reducerea 
   

Angajatorii care activează în 
  

Angajatorii care activează în sectorul agro- 
  

Maxim 2.250  - 
  

Apel 
   

https://mfe.go 
 

                  

 Europeană  Ordonanță de    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-        
                                          

                      

Pentru posturi 

         alimentar/  

                                                 
    APEL NELANSAT                 ale căror                            

                      cerințe                            

                      presupun                            

                      studii                            

                      superioare:                            

                      maxim 6.000                            

                      lei/ lună/                            

                      angajat                            
                                           

                                                   

 

Uniunea 
 

Granturi pentru 
   

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  

 României  pentru irigații         cu apă                  ul_Na%C8%9        

                                 Bional_de_Inv     
    

APEL NELANSAT 
                           esti%C8%9Bii   

                               _%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/
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://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


  

Finanțator 
   

Program de 
   

Obiectivul 
   

Solicitanți eligibili 
    

Activități eligibile 
   

Valoarea 
   

Contribuția 
   

Termen 
   

Informații 
  

                             

      finanțare    programului             grantului    beneficiarul    limita    suplimentare   
                           ui                     
                                                

  

Guvernul 
  

Programul Naţional 
  

Creșterea 
  

Persoane juridice cu 
  

• promovarea vinurilor, prin submăsura de - 
   

Minim 50% 
      

http://www.api 
 

               Depunere     

  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.                            
 

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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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

