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Credem că a venit timpul unei încercări a antreprenoriatului românesc de a ieși pe piețele externe. Se simte în mediul de afaceri această tendință, care este pe cale 
să devină o necesitate în contextul atingerii limitelor financiare ale afacerilor din România. Ar mai fi de luat în considerare și noile reglementări și prevederi fiscale 
care bulversează încă de la început de an companiile de la noi. În acest context, un număr semnificativ de firme românești din diferite domenii de activitate doresc 
să încerce "trecerea peste graniță" a produselor sau serviciilor lor, pentru a-și extinde business-ul și pentru a face acest lucru pe piețe reglementate stabil de 
decenii. 

În acest sens, acțiunile statului român, care ar trebui să fie și el extrem de interesat de "importul de valută" de pe piețe externe care i-ar fi atât de folositor, ar trebui 
orientate spre susținerea și valorificarea de oportunităţi pentru extinderea afacerilor românești pe pieţele străine și spre stimularea investițiilor noastre în străinătate. 
Spre creşterea exporturilor de produse și servicii, spre dezvoltarea competitivității companiilor românești care doresc să iasă cu oferta în afara țării și vor trebui să 
reziste concurenței internaționale. 



THINK-TANK-UL INACO CONTRIBUIE CU LANSAREA ACESTUI 
GHID AL OPORTUNITĂȚILOR DE FINANȚARE A 
INTERNAȚIONALIZĂRII COMPANIILOR ROMÂNEȘTI, AFLAT LA 
PRIMA SA EDIȚIE ȘI CARE VA FI ACTUALIZAT LUNAR. 
Andreea Paul - Președintele INACO 
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SME INSTRUMENT - PARTE 
A PROGRAMULUI 
MULTIANUAL DE 
FINANȚARE A CERCETĂRII, 
DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII 
„HORIZON 2020”  



COMISIA EUROPEANĂ - EXECUTIVE AGENCY FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 
(EASME)  
SME INSTRUMENT - PARTE A PROGRAMULUI MULTIANUAL DE FINANȚARE A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII 
“HORIZON 2020”  
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urile) care își propun să dezvolte produse/servicii inovatoare – „disruptive innovation” cu impact la nivel global. 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
Programul de finanțare se derulează fazat, astfel: 
Faza I: De la idee la concept ( “Idea to concept” - durează de obicei șase luni și se pot obține 50.000 de euro, fonduri care acoperă 70% din necesarul de finanțare 
pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru ideea de afaceri respectivă.) 
Faza II: De la concept la o piață (“Concept to Market-Maturity” - se pot obține între 500.000 de euro și 2,5 milioane de euro; durata acestei faze este de 1-2 ani.) 
Faza III: Pregătire pentru lansarea pe piață (“Prepare for Market Launch” - în această fază nu se mai oferă finanțare, ci un sprijin consistent de know-how pentru 
consolidarea strategiei de marketing și optimizarea prezenței în piață).  
 



COMISIA EUROPEANĂ - EXECUTIVE AGENCY FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 
(EASME)  
SME INSTRUMENT - PARTE A PROGRAMULUI MULTIANUAL DE FINANȚARE A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII 
“HORIZON 2020”  
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
aproximativ 3 miliarde de euro/ 50.000 euro pentru Faza I (ce presupune o cofinanțare din partea solicitantului de 30%), până la 2,5 milioane de euro pentru startup-
ul tech în Faza II. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
IMM-urile orientate spre inovație 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
10 Ianuarie 2018 pentru Faza 2 și 8 Februarie pentru Faza 1 
 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eu-invest-over-114-million-help-262-small-businesses-bring-their-innovation-market 
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PROIECT PILOT FINANȚAT 
PRIN PROGRAMUL COSME 



COMISIA EUROPEANĂ 
PROIECT PILOT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL COSME 2 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Sprijin oferit internaționalizării IMM-urilor  
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) și clusterele 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
Participarea gratuită la târguri internaționale pentru primele 200 de companii înregistrate în cadrul proiectului Business Beyond Borders (ce se desfășoară în 
intervalul Octombrie 2016 - Aprilie 2019). 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
Beneficiile participării pot fi consultate aici: 
http://www.businessbeyondborders.info/benefits/ 
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INCUBATOARE DE 
AFACERI (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL REGIONAL, 
AP 2, PI 2.1, APEL 2.1B) 



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
INCUBATOARE DE AFACERI (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 2, PRIORITATEA DE 
INVESTIȚII 2.1, APEL 2.1B)  
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AM POR a lansat, în data de 04.12.2017, apelurile de proiecte POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri 
– ITI Delta Dunării)  aferente Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 
Cererile de finanțare se vor putea depune, începând cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni. 
 
OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, 
precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora. 
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
•  entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii 

de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și 
fundațiile, patronatele, sindicatele); 

•  parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri. 
 



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
INCUBATOARE DE AFACERI (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 2, PI 2.1, APEL 2.1B)  3 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
Regio finanţează doar incubatoare de afaceri sectoriale, care oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, 
expresie a potențialului endogen existent în acel teritoriu.  
Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:  
• lucrări de construire a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale aferente. Este eligibilă inclusiv reabilitarea/reconversia unui imobil existent 
neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, în scopul creării unui incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat” se înțelege acel imobil care nu a fost 
utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanțare și în ultimii doi ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de finanțare.   
• achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.   
• achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de 
energie pentru eficientizarea activităţilor derulate în cadrul incubatorului.   
• investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de 
instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor rezidenților incubatorului.   
 Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:  
Achiziţionarea de servicii suport de afaceri şi capital, altele decât cele oferite de administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor 



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
INCUBATOARE DE AFACERI (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 2, PI 2.1, APEL 2.1B)  3 

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro. 
Cofinantarea solicitantului: este variabila 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Deschis depunerii: 5 februarie 2018, ora 12:00  
Termen limită de depunere: 7 mai 2018, ora 12:00  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html 
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PROIECT TEHNOLOGIC 
INOVATIV (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
COMPETITIVITATE, AP 1,  
OS 1.3, ACȚIUNE 1.2.1) 



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 1,  OS 1.3, ACȚIUNE 1.2.1) 4 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Încurajarea investițiilor private în CDI (cercetare dezvoltare inovare), prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea 
proprie prin proiecte care dezvoltă produse și/sau procese noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare sau pe 
drepturi de proprietate industrială.  
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Întreprinderile mari, mijlocii sau mici din România cu activitate de cercetare dezvoltare, dar pentru care activitatea de cercetare dezvoltare nu constituie obiectul 
principal de activitate  
Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau în consorțiu de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al 
proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu care se realizează activități de cercetare dezvoltare în colaborare efectivă.  
Organizațiile de cercetare pot fi:  - instituții de învățământ superior  - instituții cu activitate principală cercetareadezvoltarea (cod CAEN 72) - instituții cu activitate 
principală diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activități CD prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe.  



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 1,  OS 1.3, ACȚIUNE 1.2.1) 4 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
• Cercetare industrială  
• Dezvoltare experimentală  
• Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD  
• Activități de inovare privind obținerea, validarea și protejarea brevetelor si altor active necorporale  
• Alte activități de inovare: - detașarea de personal cu înaltă calificare - achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării - achiziția de servicii de sprijinire a inovării  
• Inovare de proces și organizațională  
• Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare  
 Este obligatorie prezența în proiect a activităților de dezvoltare experimentală, respectiv a activităților pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării (investiții 
inițiale pentru inovare).  
 Proiectele se pot adresa numai următoarelor domenii tematice prioritare:  
• Specializare inteligentă   
• Bioeconomia   
• Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate   
• Energie, mediu și schimbări climatice   
• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate   
• Sănătate, domeniu prioritar de interes național.  



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 1,  OS 1.3, ACȚIUNE 1.2.1) 4 

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Valoarea grantului:  Maxim 22.500.000 lei  
Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.  
Pentru activitățile realizate de organizațiile de cercetare partenere – 0%  
Pentru întreprinderi, cotele de finanțare se calculează ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activități și în funcție de tipul întreprinderii (mare, 
mijlocie, mică).  
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
15 februarie 2018, ora 23  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4209/aprobat-ghidul-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-tipul-de-proiecte-proiect-tehnologic-inovativ-
din-cadrul-programului-operational-competitivitate-2014-2020-axa1 
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ROMÂNIA PROFESIONALĂ 
– ÎNTREPRINDERI 
COMPETITIVE 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN, AP 3, PI 8.V, OS 3.8)  



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI 
ROMÂNIA PROFESIONALĂ – ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, 
AP 3, PI 8.V, OS 3.8)  
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru 
îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă 
conform SNCDI (Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020).   
  
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Întreprinderi mari 
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
• Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip “workshop”, 
“seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu “PMP” (Project Management 
Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management, etc.), cursuri “mini MBA” (Master of Business Administration), precum și alte tipuri de cursuri 
relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos – activități relevante și obligatorii.  
• Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane și/sau activități de tip “workshop”, 
“seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, precum și alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor menționate mai jos – activități 
relevante și obligatorii.  
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ROMÂNIA PROFESIONALĂ – ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, 
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 140.000 euro  
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
28 februarie 2018 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2017/07.12/GSCS_3.8_relansare.rar 
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SPRIJIN ACORDAT PENTRU 
COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI 
VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN 
LANŢUL DE APROVIZIONARE ÎN 
SECTOARELE AGRICOL ŞI 
POMICOL (PROGRAMUL NAȚIONAL 
DEZVOLTARE RURALĂ, 
SUBMĂSURA 16.4 ȘI 16.4A)  



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LANŢUL DE 
APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ŞI POMICOL (PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ, 
SUBMĂSURA 16.4 ȘI 16.4A)  
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare  
  
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/          
o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol.  
Fermieri; Microîntreprinderi și întreprinderi mici; Organizații neguvernamentale; Consilii locale; Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de 
agrement și de alimentație publică.  



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LANŢUL DE 
APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ŞI POMICOL (PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ, 
SUBMĂSURA 16.4 ȘI 16.4A)  
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi 
care cooperează pentru:   
•  Crearea/ dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/ piețe locale (cu produse alimentare)  
•   Activităţi de promovare referitoare la crearea/ dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la piața locală deservită 

de acest lanț/ aceste lanțuri.  
  
Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară (mai puțin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile) a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt. 



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LANŢUL DE 
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Maxim 100.000 euro  
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
31 ianuarie 2018  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola 
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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR 
ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ 
EFICIENŢĂ (PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE, 
AP 6, O.S. 6.4) 



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)  
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Promovarea de acțiuni de reducere a emisiilor de carbon și de creștere a eficienței energetice prin instalarea de noi capacități / modernizarea capacităților de 
cogenerare de înaltă eficiență.  
  
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Societățile comerciale din industrie care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele 
industriale cu o durată de minim 4.000 h/an  
 Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an si care poate dovedi un necesar util de energie termică 
pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an pentru investițiile privind producția de energie prin cogenerare de înaltă eficiență, si care poate fi:  
•administratorul parcului  
•distribuitorul de energie al parcului industrial  



UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI  
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ (PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.4)  
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
• Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență; 
• Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare, aferente echipamentelor modernizate. 
Alte instalaţii / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării 
sistemelor de cogenerare de înaltă eficiență, în conformitate cu OS 6.4. 
Instalațiile de manevrare și prelucrare a biomasei, precum și producerea biogazului nu sunt eligibile. 
 
SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Maxim 15.000.000 euro, Intensitatea măsurii de sprijin nu poate depăşi: 
• 80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici; 
• 70% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii; 
• 60% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari. 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
31 decembrie 2018, ora 10  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN 
CAPACITĂŢI DE PRODUCERE 
ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU 
TERMICĂ DIN BIOMASĂ/BIOGAZ 
ŞI ENERGIE GEOTERMALĂ  
(PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, 
O.S. 6.1)  
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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ DIN BIOMASĂ/
BIOGAZ ŞI ENERGIE GEOTERMALĂ  (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AP 6, O.S. 6.1)  
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice 
şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate.  
 Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an 
(cărbune, gaz natural).  
   
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Unități administrativ teritoriale  
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară  
Societăți comerciale  care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării  
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SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN CAPACITĂŢI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ DIN BIOMASĂ/
BIOGAZ ŞI ENERGIE GEOTERMALĂ  (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 6, O.S. 6.1)  

8 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz;  
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă sau biogaz;  
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă sau biogaz;  
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din energie geotermală.   
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Maxim 15.000.000 euro, iar valoare cofinanțării (contribuției solicitantului) va atinge următoarele procente:  
2% pentru proiecte având ca beneficiari unități administrativ teritoriale și ADI, pentru cheltuielile eligibile care nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat  
20% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici  
30% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii  
40% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari  
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
31 decembrie 2018, ora 10  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari 
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PROGRAMUL DE 
FINANȚARE A 
CONSULTANŢEI ÎN 
AFACERI BAS ROMÂNIA 
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Susține dezvoltarea și creșterea competitivității companiilor private din România prin cofinanțarea costurilor pentru proiecte de consultanță efectuate de specialiști locali; 
– Sprijină dezvoltarea industriei locale a serviciilor de consultanță prin încurajarea firmelor românești în utilizarea consultanței în afaceri.  
   
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Firme care activează în sectorul serviciilor și al producției.  
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
Programul BAS cofinanțează o gamă foarte largă de proiecte de consultanță, ajutând la îmbunătățirea performanței economice și la creșterea competitivității 
beneficiarilor. Sunt eligibile proiecte precum: 
– Restructurare / reorganizare; 
– Studii de fezabilitate; 
– Identificarea de parteneri comerciali și strategici;  
– Consultanță în dezvoltarea planului de afaceri;  
– Implementarea și perfecționarea sistemelor de management informațional (MIS); 
– Consultanță în marketing;  
– Consultanță tehnică;  
– Audituri și bilanțuri energetice;  
– Bilanțuri de mediu; 
– Proiectarea și modernizarea liniilor de producție;  
– Alte servicii de consultanță.  



MINISTERUL FEDERAL DE FINANȚE AL AUSTRIEI  
PROGRAMUL DE FINANȚARE A CONSULTANŢEI ÎN AFACERI BAS ROMÂNIA  9 

SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Maxim 10.000 euro  
Cofinanțare de minim 25% a solicitantului 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Depunere continuă  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.basromania.ro/about-bas-programme 
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PROGRAMUL DE 
COMPETITIVITATE 
PENTRU ÎNTREPRINDERI 
ȘI IMM-URI – COSME 
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Reducerea decalajelor de pe piață în ceea ce privește furnizarea de finanțări IMM-urilor.  
   
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Întreprinderi mici si mijlocii; Clustere ; Autorități publice  
 
ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
COSME furnizează următoarele tipuri de asistență:  
• Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile care au dificultăți in obținerea de împrumuturi din sistemul bancar.  
• Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizează investiții pentru IMM-urile aflate în stadiul de extindere și creștere.  
• Informații practice gratuite și servicii directe pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, informații despre noile piețe sau despre legislația sau programele UE.  
• Acțiuni de cooperare în rețea sau de schimb de experiență pentru cei ce elaborează politicile relevante, având ca scop reducerea poverii administrative asupra IMM-
urilor și îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri.  
• Stabilirea de elemente de referință și realizarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor și monitorizării sectoarelor industriale la nivel european sau global, sau a 
politicilor în domeniul IMM-urilor din Europa.  
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Variabilă 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Variabil 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1 
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en 
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PROGRAMUL ERASMUS+ 
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
Îmbunătățirea șansele de angajare a tinerilor prin dobândirea de competențe suplimentare apreciate de angajatori, precum și îmbunătățirea competențelor lingvistice.  
   
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
Autorități publice; Companii/Întreprinderi; Instituții publice și private; Instituții școlare; Instituții universitare; Organizații nonguvernamentale. 
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale:  
• Proiecte de mobilitate   
• Parteneriate strategice   
• Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret  
  
Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:  
• “Alianțele cunoașterii”   
• “Alianțele competențelor sectoriale”   
• Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul tineretului   
• Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat   
• Jean Monnet   
• Masterat în cotutelă   
• Sprijin pentru politici   
• Sport 
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Variabilă 
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
Variabil 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/358 
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PROGRAMUL DE 
INTERNAȚIONALIZARE 
2017* 
*Strict informativ, întrucât documentația mai 
poate suporta unele modificări pentru 
lansarea programului în 2018. 
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OBIECTIVUL PROGRAMULUI  
• promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor românești pe pieţele externe;  
• stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri în vederea internaționalizării;  
• pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor şi serviciilor pe  pieţele externe.  
   
SOLICITANȚI ELIGIBILI 
• sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată;  
• se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 
modificările și completările ulterioare  
• îndeplinește o serie de criterii specifice programului. 
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
a)  participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu;  
b)  participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate 
c)  crearea identităţii vizuale a unui IMM  (marcă și/sau siglă și/sau slogan) 
d)  realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi limba engleză/ altă 

limbă de circulație internațională 
e)  participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe 
f)  analize și studii de piaţă 
g)  alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării  
  
Pentru a alege una dintre activitățile de la lit. c-g. este obligatorie alegerea uneia dintre activitățile de la lit. a și/sau b.  
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SUMELE ALOCATE/ VALOAREA GRANTULUI 
Buget 2017: 5.000 mii lei  
Buget total: 71.000 mii lei  
Numărul total estimat de firme beneficiare este de 1600  
 
DEAD-LINE PENTRU APLICARE 
2017-2020 în limita bugetului alocat anual 
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
http://www.aippimm.ro/files/articles_files/25/6590/internationalizare--informatii-utile.pdf 
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-de-internationalizare-2017/ 



Informaţii suplimentare se vor acorda la cerere, de către membrii Asociaţiei INACO - Iniţiativa pentru Competitivitate www.inaco.ro 

Contact INACO: office@inaco.ro /  tel. 0722.637.140 

Săhlean Oana - Expert Planificare Strategică: 0734.232.161 / proiecte.sahlean@gmail.com 

Rădulescu Ramona - Expert accesare fonduri europene și guvernamentale: 0737.379.796 / proiecte.ramona@gmail.com 

Andreea Paul - Președinte INACO și conf. univ. dr. la Facultatea de Relații Economice Internationale - ASE, București: andreea.paul@inaco.ro 


