SURSE DE FINANŢARE PENTRU SOCIETĂȚILE COMERCIALE
FEBRUARIE 2015

Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Cuantum finantare

Termen
limita

Programul Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa Prioritară 2
" Corelarea învăţării pe
tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii ", Domeniul
Major de Intervenţie 2.1.
Tranziția de la școală la
viata activa”.

Obiectivul prezentei
scheme îl constituie
dezvoltarea aptitudinilor
de muncă ale tinerilor
absolvenţi ai unei
institutii de invatamant
secundar și terțiar in
2014, aflaţi în tranziţie
de la scoală la viaţa
activă prin învăţarea la
locul de muncă şi
subvenţionarea locurilor
muncă în vederea
creşterii ratei de ocupare
în rândul tinerilor.

IMM-ul care va
angaja tineri
absolventi ai
unei institutii de
invatamant
secundar și
terțiar in 2014.

Activităţile eligibile în
cadrul prezentei scheme
de ajutor de minimis sunt
activităţi
si intervenţii pentru:

Valoarea minimă a ajutorului
financiar ce poate fi solicitat de un
IMM este de 4.000
euro (echivalentul în lei), fără a se
depăsi valoarea maximă a ajutorului
prevăzută la
art.10 (2).

Prezenta
schemă se
aplică de la
data lansării
până la
31.03.2015
în limita
fondurilor
alocate
pentru
această
schemă.

Finantator: Uniunea
Europeană şi Guvernul
României
Sursa: POSDRU
Mai multe informatii :
http://www.fseromania.r
o/index.php/stiri-sievenimente
http://www.fseromania.r
o/images/doc2014/sche
ma_minimis.pdf

- Sprijin pentru
întreprinderi în vederea
îmbunătățirii tranziției de
la școala la viața
activă prin integrarea pe
piața muncii a tinerilor
absolvenți

Valoarea maximă totală a ajutoarelor
de minimis de care a beneficiat
întreprinderea
unică pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenți si
anul fiscal în curs),
cumulată cu valoarea alocării
financiare acordate în conformitate
cu prevederile
prezentei scheme, nu va depăşi
echivalentul în lei a 200.000 Euro
(100.000 Euro în
cazul întreprinderilor unice care
efectuează transport de mărfuri în
contul terţilor sau
contra cost). Aceste plafoane se
aplică indiferent de forma ajutorului
de minimis sau de
obiectivul urmărit si indiferent dacă
ajutorul este finanțat din surse
naționale sau
comunitare.
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

Programul de finantare
EUROPA CREATIVA 20142020
program de finanțare al
Uniunii Europene care va
continua, pentru următorii 7
ani, programele dedicate
culturii și audiovizualului:
Cultura (2007-2013), Media
(2007-2013) și Media
Mundus.

Sprijin pentru artiști, profesioniști din
domeniul culturii și organizații culturale
în domenii cum ar fi arta spectacolului,
artele frumoase, editarea, filmele,
televiziunea, muzica, jocurile video,
artele interdisciplinare, patrimoniul și
jocurile video, astfel încât aceștia să
ajungă în alte țări și să își dezvolte
competențele necesare în era digitală.
Prin sporirea vizibilității operelor
culturale europene în alte țări,
programul va promova, de asemenea,
diversitatea culturală și lingvistică.

Artisti, profesionisti din
domeniul culturii,
organizatii culturale în
domenii cum ar fi arta
spectacolului, artele
frumoase, editarea,
filmele, televiziunea,
muzica, jocurile video,
artele interdisciplinare,
patrimoniul și jocurile
video.

Exemple de actiuni
-distribuire de produse
culturale
-festivaluri de film
-dezvoltare de jocuri video
-dezvoltarea audientei
-sprijin pentru programe TV
-traduceri litarare
- retele de cinematografe
Etc.

Variabile

Finantator: Uniunea
Europeana

Mai multe informatii :
http://www.cultura2007.ro/
cultura2007ro_doc_129_programuleuropa-creativa-20142020_pg_0.htm
Pagina oficiala dedicata
programului (disponibila in
lb. Engleza)
http://ec.europa.eu/culture/
opportunities/index_en.htm

În plus față de subprogramele Cultura și
MEDIA, „Europa creativă” va include o
componentă transsectorială pentru a
sprijini cooperarea în domeniul
politicilor, măsuri transversale și un nou
mecanism de garanție financiară, care
va permite întreprinderilor mici și
mijlocii din sectorul culturii și cel creativ
să aibă acces la împrumuturi bancare în
valoare totală de până la 750 de
milioane euro. Mecanismul va fi
operațional începând cu anul 2016.
Capitalele europene ale culturii, Marca
patrimoniului european, Zilele
europene ale patrimoniului, precum și 5
premii în domeniul culturii și al
audiovizualului sunt, de asemenea,
sprijinite prin programul „Europa
creativă”.
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Titlu

Domenii de activitate
eligibile

Sprijin acordat

Solicitanti eligibili

Termen limita

Programul Orizont
2020
Instrumentul pentru
IMM

In 2014 si 2015, instrumentul
pentru IMM-uri va finanta
intreprinderi care opereaza in
urmatoarele domenii:
1. Inovare cu risc ridicat in ICT
Nanotech, sau alte tehnologii
avansate destinate
manufacturii si materialelor
2. Cercetare spatiala si
dezvoltare
3. Cercetare clinica pentru
validarea diagnosticelor si
biomarkeri
4. Productia si procesarea
sustenabila a alimentelor
5. Dezvoltare si cercetare in
domeniul maritim si marin
6. Sisteme energetice cu
emisii reduse de carbon
7. Transport "verde" si
sisteme integrate de
transport
8. Eco-inovare si surse
sustenabile de materii prime
Infrastructura urbana de
baza
9. Procese tehnologice bazate
pe biotehnologie
10. Aplicatii mobile eguvernare (doar in 2015)
11. Inovare in materie de
modele de afaceri IMM (doar
in 2015)

-Finantare pana in
2,5 milioane de
euro
-Mentorat

IMM-uri care au depasit stadiul
de start-up
- activitate focusata pe inovare
- reprezinta un plus eventuale
recunoasteri sub forma de
premii pentru inovare,
granturi, scutiri de taxe in urma
inovarilor aduse, finantari
destinate dezvoltarii afacerii

Depunere continua, dar exista cateva
termene intermediare de cateva ori pe
an (2015) respectiv:

Finantator: Uniunea
Europeana
Mai multe informatii :
http://ec.europa.eu/e
asme/sme_en.htm

2015 faza 1:
18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015
16/12/2015
2015 faza 2:
18/03/2015
17/06/2015
17/09/2015
16/12/2015
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Titlu

Obiectiv

Buget

Actiuni eligibile

Termen limita

Programul Uniunii
Europene pentru
Competitivitatea
IMM-urilor - COSME

Prezentarea programului:
Din 2014 și până în 2020,
COSME va contribui la
reducerea decalajelor de pe
piață în ceea ce privește
furnizarea de finanțări IMMurilor. Se estimează că va
aloca între 14 și 21 de
miliarde € pentru finanțarea
IMM-urilor prin împrumuturi
și investiții, dezvoltând astfel
între 220.000 și 330.000 de
astfel de întreprinderi pe
întregul său parcurs.

-Bugetul total al
programului este
de 2,3 bilioane de
euro pentru
perioada 20142020

COSME furnizează următoarele tipuri de
asistență:
 Garanții la împrumuturile
pentru IMM-urile care au
dificultăți în 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 IMMurilor 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 IMMurilor din Europa.

Variabile, in functie de apel.
Pentru lista completa a
apelurilor de proiecte
deschise, va rugam sa
consultati pagina urmatoare,
in limba engleza:

Finantator: Uniunea
Europeana
Mai multe informatii,
in limba engleza :
http://ec.europa.eu/e
nterprise/initiatives/co
sme/
Informatii generale
despre programul
COSME, in limba
romana:
http://ec.europa.eu/ro
mania/news/1405201
4_programul_cosme_i
n_romania_ro.htm

Apeluri deschise:
http://ec.europa.eu/re
search/participants/po
rtal/desktop/en/oppor
tunities/cosme/index.
html

COSME este în primul și în
primul rând un instrument
care va îmbunătăți accesul
IMM-urilor la finanțare, va
sprijini internalizarea lor,
precum și accesul lor pe
piețe.
60% din bugetul estimat al
COSME, respectiv 2.3 de
miliarde €, va fi dedicat
instrumentelor financiare,
furnizând garanții și capital de
risc și încurajând fluxul de
credite și investiții către
sectorul IMM.
Obiective specifice:
- Facilitarea accesului la surse
de finantare pentru IMM-uri
- Acces la piete de desfacere
- Sprijinirea antreprenorilor si
a educatiei antreprenoriale
- Conditii mai favorabile
pentru crearea si dezvoltarea
afacerilor

http://ec.europa.eu/researc
h/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/cosme/i
ndex.html
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Schema de ajutor de stat
avand ca obiectiv
stimularea investitiilor
cu impact major in
economie.

Dezvoltarea
regionala, prin
realizarea de
investitii initiale in
active fixe de inalta
tehnologie pentru
realizarea de produse
cu valoare
adaugata mare,
indiferent de
dimensiunea
beneficiarilor

Intreprinderi
nou-infiintate
sau intreprinderi
in activitate,
atat IMM-uri cat
si intreprinderi
mari Pentru
intreprinderile
cu cel putin un
exercitiu
financiar
ncheiat: au
rentabilitatea
cifrei e afaceri
mai mare ca
zero in ultimul
exercitiu
financiar
incheiat si au
capitaluri proprii
pozitive in
ultimul exercitiu
financiar
incheiat

Finantator: Guvernul
Romaniei
Mai multe informatii :
http://www.mfinante.ro/
hg807.html?pagina=dom
eni

Actiuni eligibile
Sunt considerate cheltuieli
eligibile, costurile fara
T.V.A., aferente realizarii,
respectiv achizitionarii,
dupa caz, de active
corporale si necorporale
precum si cheltuielile
legate de inchirierea
constructiilor,
aferente realizarii
investitiei initiale.

Cuantum finantare

Termen
limita

Maxim 37,5 milioane euro
Pentru regiunile NordEst,
Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest
Oltenia, NordVest si Centru
Maxim 26,25 milioane euro pentru
Regiunile Vest si Ilfov
Maxim 11,25
milioane euro pentruBucuresti

Depunere
continua

Pentru
intreprinderile
nouinfiintate:
capital social
subscris varsat
in valoare
deminimum
100.000 lei si
nuapartin unor
actionari care
detin sau au
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detinut in ultimii
doi ani anterior
inregistrarii
cererii de acord
pentru finantare
o alta
intreprindere
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Titlu

Obiectiv

Buget

Programul
Operational Capital
Uman Apel 1 si Apel 2

Cresterea ocuparii tinerilor
NEETs (care nu sunt incadrati
profesional si nu urmeaza
niciun program educational
sau de formare) someri cu
varsta intre 16 - 24 ani,
inregistrati la Serviciul Public
de Ocupare si cu rezidenta in
regiunile eligibile.
mbunatatirea nivelului de
competente al tinerilor NEETs
someri cu varsta intre 16 - 24
ani, inregistrati la Serviciul
Public de Ocupare si cu
rezidenta in regiunile eligibile.
. Cresterea numarului
tinerilor NEETs inactivi
inregistrati la serviciul public
de ocupare

-

Masuri integrate
pentru tinerii
inactivi
Finantator: Uniunea
Europeana

Actiuni eligibile

Masuri active de ocupare
 Imbunatatirea nivelului de educatie
si competente
 Facilitarea participarii pe piata
muncii
 Incurajarea mobilitatii fortei de
munca
 incurajarea antreprenoriatului si a
ocuparii pe cont propriu
 realizarea profilului individual al
tinerilor NEETs
 informare, orientare si consiliere in
functie de nivelul educational si
profesional al fiecarui tanar

Termen limita
APEL NELANSAT
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