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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANȚĂRILE DISPONIBILE
PENTRU MEDIUL DE AFACERI LOCAL
Octombrie 2020

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
Comisia
Europeană
prin
Programul
Orizont 2020

Programul
C-Voucher

Schema de
vouchere
pentru
adoptarea de
soluții
de
economie
circulară

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

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
Programul
Operaţional
Regional 20142020
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
programului
Obiectivul
specific al
acestei axe
prioritare îl
reprezintă
îmbunătățirea
competitivității
economice prin
creșterea
productivității
muncii în IMMuri în sectoarele
competitive
identificate în
Strategia
Națională
pentru
Competitivitate.

Solicitanţi
eligibili
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
întreprinderilor
mici și mijlocii
din mediul urban,
sau a
întreprinderilor
mijlocii
din
mediul rural. A se
vedea
condițiile
detaliate
de
eligibilitate
a
solicitantului.

Activităţi eligibile
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
contractului
de
finanțare nu
depășește data de
31.12.2023

Contribuţia
beneficiarului

Valoarea
finanţării





ajutor de stat
regional
pentru
investiții
ajutor
minimis

de

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
compatibile
cu
regulile
de
concurență pe piața
comună.

Contribuţia
proprie a
solicitantului la
valoarea
eligibilă a
proiectului este
în conformitate
cu regulile
privind ajutorul
de stat regional
și de minimis
aplicabile.

Termen
limită
Din
30.10.2020
ora
12:00:00
la
30.11.2020,
ora
12:00:00

Informaţii
suplimentare
Pentru Ghidul Solicitantului
și alte documente (Apelul 2.2.
din finanțările active)
https://www.fonduristructurale.ro/programoperational/1/programuloperationalregional/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.fonduriue.ro/mysmis, doar în
intervalul
menționat la secțiunea 2.2 de
mai sus.
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Program de
finanțare
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
antreprenoriatului
social
și
a
integrării
vocaționale
în
întreprinderile
sociale
și
economia socială
și solidară pentru
a facilita accesul
la ocuparea forței
de muncă

Obiectivul
programului
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.

Solicitanţi
eligibili
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,
furnizori
de
servicii
de
ocupare acreditați
publici și privați,
furnizori
de
servicii sociale,
organizaţii
sindicale
şi
organizații
patronale,
asociaţii
profesionale,
camere de comerț

Activităţi
eligibile
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
de
formare
profesională (...);
d)
Selectarea
planurilor
de
afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul
proiectului;
e)
Furnizarea
serviciilor
personalizate de
consiliere/
consultanță/
mentorat ulterior

Valoarea
finanţării
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
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

Contribuţia
beneficiarului

Termen
limită
15
decembrie
2020

Informaţii
suplimentare
Pentru Ghidul Solicitantului și alte
documente:
https://www.fonduriue.ro/comunicare/noutati-amoi/details/6/1226/pocu-ghidul%E2%80%9Esprijin-pentru%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de%C3%AEntreprinderi-sociale%C3%AEn-mediulrural%E2%80%9D
Reglementări MFE:
https://mfe.gov.ro/calendar/sprijinpentru-infiintarea-de-intreprinderisociale-in-mediul-rural/
Schema pentru entități ale economiei
sociale – etape de implementare:
Etapa I – Sprijin pentru înființarea
de noi întreprinderi sociale
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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și industrie, ONGuri;
c)
autoritati
publice centrale
sau
locale,
exclusiv în calitate
de parteneri, cu
toate categoriile
de entități eligibile
menționate la lit a)
și b).

finalizării
procesului
selecție
planurilor
afaceri;

de
a
de

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
dezvoltării
afacerilor
finanțate;
i)
Asigurarea
sustenabilității
planurilor
de
afaceri, inclusiv
prin crearea şi
consolidarea de
parteneriate
cu
actori relevanţi.

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
întreprinderilor
de
economie
socială de a
funcționa într-o
manieră
autosustenabilă, care
respectă
prevederile
comunitare
și
naționale privind
acordarea
ajutorului
de
minimis.
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