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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANȚĂRILE DISPONIBILE
PENTRU MEDIUL DE AFACERI LOCAL
August 2020
Program
de
finanțar
e
Programul
Orizont
2020

Solicitanţi
eligibili

Obiectivul
programului

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.

•

Activităţi
eligibile
•

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

•

•

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;

Valoarea
finanţării

Minim
500.000 euro –
Maxim
2,5
milioane
euro/beneficia
r

Contribuţia
beneficiarulu
i

Terme
n limită

7
octombrie
2020

Informaţii
suplimentare

https://www.finantare.ro/programul
-orizont-2020-instrumentul-pentruimm-uri.html
cu trimitere la platforma Comisiei
Europene!
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cercetare pot fi
implicați ca
părți terțe.

•
•
•
•
•
•
•
•

Miniaturizarea;
Scalarea;
Proiectarea;
Verificarea
performanțelor
;
Testarea;
Demonstrarea;
Dezvoltarea
liniilor pilot;
Validarea
pentru
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

Comisia
Europeană
prin
Programul
Orizont 2020

Să
faciliteze
tranziția
către
modele
de
afaceri create pe
principiul
economiei
circulare.

Programul
C-Voucher

Schema de
vouchere
pentru
adoptarea de
soluții
de
economie
circulară

Solicitanţi
eligibili

Întreprinderi mici
și mijlocii, inclusiv
microîntreprinderi
care intenționează
să dezvolte și să
adopte soluții de
economie circulară
în afacerea proprie

Activităţi
eligibile
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.

Valoarea finanţării

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.

Contribuţia
beneficiarului

0

Termen
limită

30
octombrie
2020

Informaţii
suplimentare

https://c-voucher.com/
https://www.fonduristructurale.ro/stiri/24426/finantarenerambursabila-pentru-solutii-deeconomie-circulara
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Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Active Citizens
Fund

Dezvoltarea
capacității de
strângere
de
Apel
9
– fonduri a ONGDiversificarea
urilor.
surselor
finanțare

de

Solicitanţi
eligibili
Organizații
nonguvernamentale
(ONG)

Activităţi eligibile
Sunt sprijinite
proiecte care
vizează dezvoltarea
sustenabilității
financiare a ONGurilor 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.

Valoarea
finanţării
15.000100.000 Euro

Contribuţia
beneficiarului
0

Termen
limită
15
octombrie
2020

Informaţii
suplimentare

https://activecitizensfund.ro/apel9/
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Program de
finanțare

Programul
Operațional
Capital Uman
Innotech
Student

Obiectivul
programului
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.

Solicitanţi
eligibili
Studenți

Activităţi eligibile

Vor fi finanțate
proiecte din
numeroase domenii
de activitate precum
IT, robotică,
automatizări
industriale,
biotehnologii,
industrie alimentară,
dar lista poate include
și alte domenii.

Valoarea
finanţării
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.

Contribuţia
beneficiarului

Termen
limită
7
octombrie
2020

Informaţii
suplimentare

http://mfe.gov.ro/calendar/innotechstudent/
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