
  Oportunită i de finan are 
 2014 - 2020 



Alocarea la nivelul programelor operationale 

Program operational Valoare totala(€) 

Capacitate Administrativa 553.190.000 euro  

Competitivitate 1.330.000.000 euro  

Infrastructuri mari 9.410.000.000 euro  
 

Regional 6.700.000.000 euro   

Asistenta tehnica 212.765.960 euro  

Cooperare transfrontaliera 450.000.000 euro  

Programul national pentru Dezvoltare Rurala (inclusiv 
Pescuit) 

8.170.000.000 euro  

Plati directe in agricultura 10.000.000.000 euro  
 

Capital Uman 4.220.000.000 euro  



  Finan ări europene 2014 – 2020 
pentru IMM-uri 



Programul Operațional Competitivitate 
(POC) 



AP 1:  
Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul 
competitivităŃii economice şi dezvoltării afacerilor 

� Buget: 

� 797.872.340 euro  

 

� Acțțțțiuni: 

o Mari infrastructuri de CD; 

o Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii 
Europene si alte programe CDI internationale; 

o Atragerea de personal cu competenŃe avansate din strainatate pentru consolidarea capacitaŃii 
CD; 

o Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de 
întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universitaŃi, în scopul inovarii 
de procese și de produse în sectoarele economice care prezinta potenŃial de creștere; 

o Credite, garanŃii și masuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizaŃiilor 
de cercetare care raspund cererilor de piaŃa*; 

o Parteneriate pentru transfer de cunostinŃe (Knowledge Transfer Partnerships). 
 
*Beneficiarii acŃiunii sunt instituțiile care implementează schemele de finanțare sau fondul de participare. 
Destinatarii finali sunt IMM-urile inovatoare (inclusiv start-up-uri și spin-off-uri), interesate în 
dezvoltarea de noi produse/procese inovative și organizațiile de cercetare finanțate în cadrul PO 
Competitivitate sau Planului Național de CDI. 

 



Instrumente in consultare publica 

 Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD 
 Actiunea 1.1.1 Clustere de inovare 
 Actiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu 
competențe avansate din străinătate pentru 
consolidarea capacității CD 

 Actiunea 1.2.1 Intreprinderi nou-infiintate 
inovatoare 

 Actiunea 1.2.1 Proiecte CDI pentru Spinn-off-uri 
si Start-upuri inovatoare 



AP 2: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru 
o economie digitala competitiva 

� Buget: 

� 531.914.894 euro  

 
� Acțțțțiuni: 

o Sprijinirea creșterii valorii adaugate generate de sectorul TIC și a inovarii 
în domeniu prin dezvoltarea de clustere* 

 

 

 

 

 

 
       *ConsorŃii de firme din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Având în vedere că solicitanții vor fi entități 

private, proiectele vor intra sub incidența regulilor de ajutor de stat și a legislației comunitare și naționale 
aferente. 



Programul Operațional Capacități Umane 
(POCU) 



 
AXE PRIORITARE  

 

� 1. Inițiativa locuri de muncă pentru tineri; 

� 2. Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs; 

� 3. Locuri de muncă pentru toți; 

� 4. Incluziunea socială și combaterea saraciei; 

� 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității; 

� 6. Educație și competențe. 
 

 

 



Programul Opera ional Regional 
(POR) 



AP 1: Promovarea transferului tehnologic  

 
� Buget:  

� 165 milioane euro 

� Acțțțțiuni: 

- crearea, modernizarea și extinderea entitățile de inovare și transfer 
tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora - servicii tehnologice 
specifice; 



AP 2: Îmbun ătăŃirea competitivit ăŃii IMM 

 

� Buget: 

�700 milioane euro 

 

� Acțțțțiuni: 

 - construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, 
inclusiv dotare cu active corporale și necorporale; 

 - crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, 
inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente și a firmelor incubate; 

 - construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, 
inclusiv dotare cu active corporale și necorporale; 

 - activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de 
certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice; 

 - promovarea produselor și serviciilor. 
 



Programul National Dezvoltare 
Rurală (PNDR) 



M1. Knowledge transfer and information 
actions 

 - încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în 
sectorul agricol 
 

1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competenŃe 
1.2. Sprijin pentru activităŃi demonstrative și de informare 

 
M2 - Servicii de consultanțțțță, managementul 
fermei șșșși de înlocuire în exploatațțțție 

 
2.1. Servicii de consiliere pentru micro-întreprinderile și întreprinderile mici 
din zonele rurale 



M6. INVESTIțțțțII ÎN CREAREA șșșșIDEZVOLTAREA 

DE ACTIVITĂțțțțI NEAGRICOLE 

Activitățțțți eligibile: 
•  fabricarea produselor textile, 
îmbrăcăminte, articole de 
marochinărie, articole de hârtie 
și carton; 
•  fabricarea produselor chimice, 
farmaceutice; 
• activități de prelucrare a 
produselor lemnoase; 
•Fabricare construcții metalice, 
mașini, utilaje; 
• fabricare produse electrice; 
•  investiții în activități 
meșteșugărești, cum ar fi 
artizanat, olărit, brodat, 
prelucrare manuală a fierului, 
lânii, lemnului, pielii; 
 
 

 

Beneficiar: 
•micro întreprindere sau IMM 
deja existente.  

 
Buget:  
Minim € 100.000/  
proiect 
 



M6. SPRIJIN PENTRU ÎNFIINțțțțAREA DE ACTIVITĂțțțțI 

NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE 

Activitățțțți eligibile: 
 
•  investiții pentru infrastructură 
în unitățile de primire turistică 
de tip agro-turistic, proiecte de 
activități de agrement; 
• producere de combustibil din 
biomasă (fabricare de peleți) în 
vederea comercializării; 
• servicii medicale, sociale, sanitar 
veterinare; 
• servicii de reparații, mașini, 
unelte, obiecte casnice; 
• servicii de consultanță, 
contabilitate, juridice, audit; 
• activități de servicii în 
tehnologia informației și servicii 
informatice; 
• servicii tehnice, administrative.  
 
 
 

 
 

 

Beneficiar: 
• micro întreprindere 

sau IMM deja 
existente.  

 
Buget:  

€ 200.000/ proiect 

 
 



M4. SPRIJIN PENTRU INVESTIțțțțII ÎN 
PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR 

AGRICOLE 
Activitățțțți eligibile: 
 
•  înființarea, extinderea și/sau 
modernizarea și dotarea unităților de 
procesare, inclusiv marketingul 
produselor ( etichetare, ambalare); 
• înființarea, extinderea și/sau 
modernizarea de rețele locale de 
colectare, recepție, depozitare, 
condiționare, sortare și capacități de 
ambalare; 
• îmbunătățirea controlului intern al 
calității și respectarea standardelor și 
conformarea cu noile standarde 
impuse de legislația europeană; 
• producerea și utilizarea energiei din 
resurse regenerabile în cadrul unității 
de procesare, exclusiv pentru 
consumul propriu și investiții în 
eficiență energetică. 
 

 

Beneficiar: 
•  întreprinderi; 

 
Buget:  
>€ 1.000.000/ proiect – pentru IMM 
>€ 1.500.000/ proiect – pentru alte 
întreprinderi 
>€ 2.500.000/ proiect – pentru investiții 
care conduc la un lanț scurt de 
aprovizionare local, forme asociative 
cooperative și grupuri de producători  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AJUTOR DE STAT  

Program Ajutorul de Stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională 
prin crearea de locuri de muncă este gestionat de nivel instituțional de catre Ministerul 
Finanțelor Publice – instituita prin H.G. nr. 332/2014 

Obiectiv Dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniŃiale care determină crearea de locuri de muncă, 
indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiŃiei. 

Eligibilitatea 
investitiei 

- sa fie considerata o investitie initiala în favoarea unei noi activități economice; investitia trebuie sa 

aiba efect stimulativ 

- să conducă la crearea, pentru fiecare locaŃie a realizării investiŃiei, a cel puțin 10 de locuri de muncă 

dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaŃi 

-să fie viabile şi să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri 

Investita initiala = investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înfiinŃarea unei unități 

noi, extinderea capacităŃii unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o 

schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente;  

Cheltuieli 
eligibile 

Costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de 
muncă 

Co-finantare 
2014-2017 

Regiunea Bucuresti 

15%  

Regiunile Vest si Ilfov 

35% 

Celelalte 5 regiuni 

50% 

Co-finantare 
2018-2020 

Regiunea Bucuresti 

10% 

Regiunile Vest si Ilfov 

35% 

Celelalte 5 regiuni 

50% 

Eligibilitatea 
solicitantului 

Intreprinderile nou-infiintate pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei daca au capital 

social subscris varsat in valoare de minimum 30.000 lei. 

- Solicitantul are rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul 
exerciŃiu financiar încheiat; 
- Solicitantul are capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat; 



CONTACT 
 

Laurentiu Dinu – Director General 
Telefon: 0751.165.701 

laurentiu.dinu@euadvisors.eu 
 

Biroul din Bucuresti 
Calea 13 Septembrie, 231A,  
etaj 14, Sector 5 Bucuresti 
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