
 
 
 

  

 
VALOAREA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:  

 
TIPURI DE PROIECTE: Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție / prestare servicii precum și 

dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. 

TERMEN DE DEPUNERE: 08.07.2019 ora 12:00 – 08.11.2019 ora 12:00. 

 
CHELTUILEI ELIGIBILE  

 
 Cheltuieli  pentru amenajarea terenului 
 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului 
 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
 Cheltuieli pentru Construcţii şi instalaţii 

 Cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
cu si fara montaj, dotări 

 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
 Active necorporale 

 Cheltuieli diverse și neprevăzute 
 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 
 

 Societăți sau Societăți cooperative care se încadrează în 
categoria microîntreprinderilor 

 Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă 
corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a 
înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 
anterior depunerii cererii de finanțare 

 Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel 
puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare 
sau are cel puțin un salariat cu norma întreagă pe perioadă 
nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare 

 Solicitantul nu se află în situația de dificultate 

 
Regiuni: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia și Centru 

 
DURATĂ IMPLEMENTARE: până la 31.12.2023                                  RATĂ DE FINANȚARE: maxim 90%                       

 

EVALUARE: Cererile de finanțare sunt verificate și evaluate în odinea depunerii 

 

 Proiectele depuse în primele două luni ale apelului intră direct in contractare daca au obtinut cel putin 85 de puncte 
 Proiectele depuse în luna 3 intră direct in contractare daca au obtinut cel putin 80 de puncte 
 Proiectele depuse în luna 4 intră direct in contractare daca au obtinut cel putin 75 de puncte 

 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020  
Axa 2, prioritate de investiții 2.1.A 



 
 
 

  

 
VALOAREA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:  

 
TIPURI DE PROIECTE: Investiții în vederea Creării unei noi unități de producție/prestare servicii. Extinderea 

capacității unei unități existente sau Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care 

nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. 

TERMEN DE DEPUNERE: Programul se află în consultare publică. 

 
CHELTUILEI ELIGIBILE  

 Cheltuieli  pentru amenajarea terenului 
 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului 
 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 
 Cheltuieli pentru Construcții și instalații 

 Cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale 
cu și fără montaj, dotări 

 Cheltuieli cu organizarea de șantier 
 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
 Active necorporale 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 
  
 Societăți sau Societăți cooperative încadrate în categoria 

IMM  
 Microîntreprindere sau întreprindere mică ce propune o 

investiție în mediul urban 
  Întreprindere mijlocie ce propune o investiție în mediul 

urban sau rural 

 Societatea își desfăşoară activitatea pe o perioadă 
corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal integral și a 
înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior  

 Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel 
puțin 3, în anul fiscal anterior  

 Solicitantul nu se află în situația de dificultate
 
Regiuni: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest și Centru. 

 
DURATĂ IMPLEMENTARE: până la 31.12.2023                                    RATĂ DE FINANȚARE: maxim 70%                       

 

EVALUARE: Cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin cel puțin 75 de puncte, intră în etapa de 

precontractare. Cererile de finanțare care obțin între 50 și 74 de puncte, vor fi păstrate în lista de rezervă, 

contractarea acestora va depinde de disponibilitatea resurselor financiare.  

 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020  
Axa 2, prioritate de investiții 2.2 



 
 
 

  

VALOAREA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:  
 
TIPURI DE PROIECTE: Dotarea cu active corporale, necorporale. 

 
TERMEN DE DEPUNERE: Programul se află în consultare publică. 

 
CHELTUILEI ELIGIBILE  

 Echipamente tehnologice și IT  
 Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare 

pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer 
pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale 

 Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia 
vehiculelor de teren simbol G,  conform Ordinului MLPTL 
211/2003 

 Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de 
invenție, mărci de produse si servicii (francize, etichetare 
ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării 
activităţii pentru care se solicită finanţare; 

 Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie  

 Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a 
valorilor umane şi materiale 

 Realizarea unei pagini web (inclusiv cheltuieli înregistrare 
domeniu, fără hosting)  

 Instalații pentru economie de energie 
 Achiziţionarea de climatizare 
 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale 
 Comisionul de garantare pentru beneficiarii care apelează 

la credit punte 
  Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea 

obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi 
implementarea proiectului

 

 SOLICITANȚI ELIGIBILI

 Solicitantul este societate care se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de 
dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest 
Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria 
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau 
întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare 
Bucureşti-Ilfov 

 Solicitantul are cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare 
la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a 
planului de afaceri 

 Au capital social integral privat 
 Nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în 

cadrul Programului în ultimii 3 ani 
 Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele 

locale 
 Nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, 

lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere 
operaţională sau suspendare temporară a activităţii 

 
DURATĂ IMPLEMENTARE: până la 15.06.2020                                     RATĂ DE FINANȚARE: maxim 90%                       

 

EVALUARE: Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut (minim 50 puncte). La punctaje 

egale criteriul principal de departajare fiind numărul de locuri de muncă nou create. 

 

 

 

Programul Național Multianual de Microindustrializare 



 
 
 

  

VALOAREA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:  
 

TIPURI DE PROIECTE: Investiții cu scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale societății, 

urmărind adaptarea la cerinţele de piață, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea 

locurilor de muncă și sporirea protecţiei consumatorilor. 

TERMEN DE DEPUNERE: Programul se află în consultare publică. 

 
CHELTUILEI ELIGIBILE  

 Echipamente tehnologice și IT 
 Brevete de invenție, mărci de produse și servicii (etichetare 

ecologică, licențe), software pentru comerțul on-line, 
software-uri necesare desfășurării activităților de 
comercializare a produselor şi serviciilor de piață 

 Cheltuieli Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția 
vehiculelor de teren simbol G,  conform Ordinului MLPTL 
211/2003 

 Achiziționare spațiu comercial de comerț sau prestări servicii 
 Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a 

valorilor umane și materiale 
 Instalații pentru economie de energie 
 Instalații de climatizare 

 Realizarea unei pagini web (inclusiv cheltuieli înregistrare 
domeniu, fără hosting) 

 Consultanță întocmire documentație în vederea obținerii 
finanțării și implementare a proiectului 

 Întocmire documentație, implementare și certificare sisteme 
ISO 

 Participarea la cursuri în domeniul activităţilor de 
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care 
se solicită finanţare 

 Comisionul de garantare pentru beneficiarii care apelează la 
credit punte 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI

 Societăți sau Societăți cooperative care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul României, se încadrează în 
categoria IMM și dețin capital social integral privat 

 Sunt persoane juridice care au ca obiect de activitate 
comercializarea produselor şi serviciilor de piață 

 Își desfășoară activitatea pe o perioadă corespunzătoare a 
cel puțin unui an calendaristic 

 Nu au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în 
cadrul Programului în ultimii 3 ani 

 Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele 
locale 

 Nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, 
lichidare, insolvență, faliment, executare silită, închidere 

operațională sau suspendare temporară a activități

 
DURATĂ IMPLEMENTARE: până la 31.05.2020                                     RATĂ DE FINANȚARE: maxim 90%                       

 

EVALUARE: Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut (minim 50 puncte). La punctaje 

egale criteriul principal de departajare fiind numărul de locuri de muncă nou create. 

 

 

Programul comerț și servicii 2019 



 
 
 

  

VALOAREA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:  
 

TIPURI DE PROIECTE: Proiecte de inovație bazate pe un plan de afaceri solid și strategic, ce vă ajută să vă 

dezvoltați conceptul de afaceri în continuare într-un produs, serviciu sau proces gata de a fi lansat pe piață, aliniat 

la strategia de creștere a companiei dumneavoastră. Activitățile ar putea include, de exemplu, dezvoltare, 

perioade scurte de testare, realizare prototip, validări, demonstrații și teste în condiții reale. 

TERMEN DE DEPUNERE: 4 apeluri pe an. 

 
CHELTUILEI ELIGIBILE  

 Echipamente  

 Salarii echipă de implementare 

 Subcontractare părți mici din proiect 

 Servicii audit financiar și tehnic 

 Costurile legate de drepturile de proprietate 

intelectuală 

 Materiale și consumabile 

 Cheltuieli cu deplasările 

 Cheltuieli de diseminare 

 Cheltuieli de regie (25% rată forfetară din 

costurile directe totale, mai puțin costurile de 

subcontractare) 

 

 SOLICITANȚI ELIGIBILI 
 

 IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi) înregistrate în 

Țările Membre ale Uniunii Europene sau Țările 

Asociate (este permisă participarea și în consorții) 

 Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la 

bugetele locale 

 Solicitantul nu se află în dificultate (ex. Insolvență, 

faliment, etc.)

 
DURATĂ IMPLEMENTARE: Între 12 și 24 luni                                       RATĂ DE FINANȚARE: maxim 70%                       

 

EVALUARE: Punctajul minim este 13 din 15 

*Se poate accesa separat finanțare de 50.000 euro pentru explorarea și evaluarea fezabilității tehnice și a potențialului comercial al 
unei inovații    

*Există și alte tipuri de apeluri pentru proiecte de inovație, fiind necesară crearea unui parteneriat de minim 3 tări membre  UE 
diferite, fiecare contribuind la o componentă din proiect conform expertizei deținute.  

 

 

 

SME INSTRUMENT 

 



 
 
 

  

VALOAREA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:  
 
 

TIPURI DE PROIECTE: Proiecte de inovație în domeniul ICT, Energie Verde sau Maritim, rezultând tehnologii, 

procese sau soluții noi pentru societate, respectiv comercializarea de produse și servicii noi pentru piață. 

Activitățile ar putea include, de exemplu, dezvoltare, perioade scurte de testare, realizare prototip, validări, 

demonstrații și teste în condiții reale. 

TERMEN DE DEPUNERE: apel în curs de lansare. 

 

CHELTUILEI ELIGIBILE  
 

 Echipamente noi sau second-hand 
 Salarii echipă de implementare 
 Achiziționare imobil sau teren 
 Subcontractare părți mici din proiect 
 Servicii audit financiar  

 Materiale și consumabile 
 Cheltuieli de transport și deplasari 
 Cheltuieli de diseminare 

 Cheltuieli de regie 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI

 IMM-uri din România. Se încurajează participarea ăn 
parteneriate cu entități din Norvegia, Islanda sau 
Liechtenstein. Pentru Schemele mici sunt eligibile și ONG-
urile 

 Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele 
locale 

 Pentru Proiectele idividuale: Solicitantul are 3 ani fiscali 
pentru domeniul Industrie Verse și Maritim sau 1 an fiscal 
pentru domeniul ICT 

 Pentru Schemele mici: Solicitantul are 3 ani fiscali pentru 
domeniul Industrie Verse sau 1 an fiscal pentru domeniul 
Maritim și ICT 

 Nu se află în dificultate (ex. Insolvență, faliment, etc.) 
 Reprezentanții legali care semnează cererea de finanțare 

au caziere criminale și fiscale curate 

 
DURATĂ IMPLEMENTARE: maxim 3 ani.                    

 

RATĂ DE FINANȚARE: în funcție de tipul activităților proiectului și încadrarea societății.                       

 

 

 

 

Norway Grants - SMEs Growth 

 



 
 
 

  

  
CONSULTANȚĂ ÎN ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 

Acoperim întreaga paletă de servicii necesare obținerii unei finanțări pentru afacerea dvs., de la validarea ideii 
de afacere, identificarea programului de finanțare, pregătirea dosarului de finanțare prin scrierea planului de 
afaceri și a cererii de finanțare, consultanță și sprijin în implementare și post-implementare și organizarea de 
proceduri de achiziții. 

 
MONITORIZARE SURSE DE FINANȚARE ȘI IDENTIFICARE DE PARTENERI INTERNAȚIONALI 

În baza nevoilor de dezvoltare a afacerii dvs. sau de realizare a unui produs inovator identificăm pentru dvs. 

programe de finanțare care să răspundă nevoilor specifice și parteneri internaționali pentru situațiile în care 

depunerea de proiecte se realizează în consorțiu. 

CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ: analize cost-beneficiu și proiecții și analize financiare. 

 
CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI 
Vă oferim sprijin în dezvoltarea companiei prin organizarea de sesiuni de consultanță, ședințe de coaching, 
diagnoză de business, management de proiecte, realizare studii de piață, analiză concurență și definire strategie 
de marketing și promovare.
 
SERVICII DE PROMOVARE 
Comunicate de presă, advertoriale, bannere cu tarifare la nr. de afișări, articole de prezentare a 
afacerii/produsului/serviciilor, promovare și generare lead-uri pentru cursuri, promovare si vânzare produse 
fizice și digitale, realizare interviuri, organizare concursuri și diseminare a tuturor acestor informații la nivelul 
comunității noastre.

 
INTERNAȚIONALIZAREA AFACERII: echipa noastră are experiență vastă în piața internațională putând să vă ajute 
să identificați parteneri internaționali sau să inițiați demersurile necesare pentru a intra pe o nouă piață, prin 
deschiderea de birouri internaționale sau participarea la licitații internaționale. 

MANAGEMENTUL INOVAȚIEI LA NIVELUL COMPANIEI: vă oferim sprijin în identificarea potențialului de inovare 
de la nivelul companiei dvs, în identificarea și prioritizarea inovațiilor în care poate investi compania, în 
organizarea internă propice pentru sprijinirea inovării și transferul de competențe și know-how către echipa 
dedicată la nivelul companiei, precum și în identificarea unor surse de finanțare pentru a dezvolta produse și 
servicii inovatoare. 

 

SERVICII DEZVOLTARE COMPANII 


