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Programe de finanțare în
derulare pentru sectorul privat
POR Măsura 2.1: Cel mai important program de
finanțare pentru microîntreprinderi!
Solicitanti eligibili:
• Microîntreprinderi cu până la 9 angajați, care
doresc să realizeze o investiție in mediul urban
Atenție!!!: nu se finanțează investiții în Bucuresti
și Judetul Ilfov; firmele cu sediul în această regiune pot fi eligibile doar dacă realizează investiții
în alte regiuni
Ajutor financiar nerambursabil:
• finantare nerambursabila de maxim 200.000
Euro/beneficiar
• intensitatea finanțării nerambursabile este de
maxim 90%
• contribuția proprie: 10%, dar pentru a crește
șansele de câștig, este recomandat 20%
Depunere proiectelor se poate efectua până la data
de 27.01.2017, ora 12:00.

•

conform legislației naționale în vigoare, pentru
următoarele sectoare:
• culturi de câmp;
• horticultură (exceptând grupurile sprijinite
prin subprogramul pomicol);
• creșterea animalelor și păsărilor, mixte;
grupurile de producători din sectorul pomicol
care se încadrează în categoria IMM-urilor

Sprijinul nerambursabil va fi de 100% dar nu va
depăși:
• anual 10% din valoarea productiei
comercializate
• 100.000 euro/ an
Sprijinul nerambursabil se va plăti sub forma unui
ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o
perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la
care grupul de producători a fost recunoscut.
Depunere proiectelor se poate efectua până la data
de 30.12.2016.

PNDR - Submăsura 4.1 „Investitii în exploatații
agricole” (doar pentru sectorul zootehnic - Fonduri

PNDR: submăsura 9.1./9.1a „Înființarea grupurilor de diponibilie în data de 21.12.2016 – 145.000.000
Euro)
producători în sectorul agricol/pomicol”
Beneficiari:
Beneficiari:
• grupurile de producători care se încadrează în • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
categoria IMM-urilor și care sunt recunoscute
• Cooperativele (cooperativele agricole și
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societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației în vigoare care
deservesc interesele membrilor;
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate este de 2.000.000 de euro în funcție de tipul beneficiarului, a intreprinderii și investiției propuse.
Sprijinul nerambursabil: minim 30%-maxim 90%
Depunere proiectelor se poate efectua până la data de 28.02.2017.

PNDR - Schema de ajutor de stat GBER și de minimis aferentă măsurii 4.2
Beneficiari:
• Întreprinderile definite conform legislației în vigoare;
• Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației în vigoare;
• Persoane fizice autorizate, societăți comerciale, cooperative agricole.
Rata sprijinului nerambursabil: maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Astfel, pentru un proiect se pot obține până la 2,5 miloane euro, în funcție de tipul beneficiarului, intreprinderii și investiția propusă.
Depunere proiectelor se poate efectua până la data de 30.12.2016

PNDR - sM 16.4 și 16.4a - “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de
aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol”
Solicitanţii 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, în funcție de submăsură: fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici;Organizații neguvernamentale; consilii locale; unități școlare ,unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.
Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin
PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare).
Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de euro.
Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Depunere proiectelor se poate efectua până la data de 28.02.2017
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PNDR – sM 8.1 - Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite
Obiectiv:
Acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri
agricole și neagricole în vederea împăduririi
Beneficiari:
• Deținătorii publici de teren agricol și neagricol (Unități administrativ-teritoriale)
• Deținătorii privati de teren agricol și neagricol (Persoane fizice autorizate/neautorizate, Întreprinderi
familiale, Societăți comerciale, Asociații și fundații, alte persoane juridice de drept privat)
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea
de terenuri agricole și neagricole, sub forma a două prime și anume:
• Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de elaborare a proiectului tehnic de
împădurire (Prima 1)
• Prima anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire
a plantației forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi
(Prima 2)
Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme, care
înglobează toate costurile standard aferente Primei 1 şi Primei 2, este de 7.000.000 euro.
Depunere proiectelor se poate efectua până la data de 20.01.2017.

POP-AM - Măsura II.4 – Investiții productive în acvacultură
Beneficiari:
Intreprinderile cu activitate economică din domeniul acvaculturii.
Activitățile finantate:
Investiții privind modernizarea fermelor.
Sprijinul financiar neramabursabil acordat în cadrul acestui program este de:
• 50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru microintreprinderi, intreprinderi
mici, mijlocii și ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
• 30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru intreprinderile mari.
Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim
50%, respectiv 70% (funcție de încadrarea în categoria de IMM) din valoarea eligibilă a proiectului.
Cofinanțarea investiției de către beneficiar poate fi realizată prin mai multe modalități: aport în natură,
aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar) sau combinații dintre acestea.
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Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.575.175 lei
Depunere proiectelor se poate efectua până la data de 27.01.2017

POC – Axa I, Acțiunea 1.2.1 - Schema de minimis pentru start-up-uri și spin-off-uri inovatoare
Obiectivul programului:
Stimularea inovării în întreprinderi inovatoare, care dezvoltă produse şi/sau procese noi sau substanțial
îmbunătățite în scopul producției și comercializării.
Beneficiari eligibili sunt întreprinderile nou-înființate inovatoare:
• Start-up-uri inovatoare:
întreprindere unică, înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului
• Spin-off-uri inovatoare:
întreprinderi care urmează să se înființeze pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de
drept public (instituție de C-D sau de învățământ superior).
Bugetul proiectului:
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei
a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi.
Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei
financiare nerambursabile este de max.420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, la
data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. 10%
din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie.
Depunere proiectelor este continuă până la data de 31.12.2020

ATENȚIE
Sesiunile de depunere de pot fi închise înainte de termen în cazul epuizării fondurilor!
Dacă vă interesează să aplicați pe oricare dintre programele de finanțare prezentate mai sus,
sau aveți alte idei de dezvoltare, nu ezitați să ne contactați prin formularul de mai jos,
ca să vă putem ajuta și să găsim o sursă de finanțare ideală pentru Dvs.
Așteptăm solicitările Dvs aici.
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Programe de finanțare anunțate la începutul anului 2017
POR 2.2 : În curând se va lansa un nou program important de finanțare pentru IMM-uri!
În data de 04.11.2016 s-a lansat o nouă versiune a Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional
Regional – (POR) – axa 2.2, în cadrul căruia se pot accesa fonduri de până la 1.000.000 euro, cu o finanțare
nerambursabilă cuprinsă între 45% – 70%.
Solicitanți eligibili:
• IMM-uri non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural
• Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.
• Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov, firmele cu sediul în
București-Ilfov pot fi eligibile doar dacă realizează investiții în alte regiuni.
Lista completă a codurilor CAEN eligibile
Ajutor financiar nerambursabil:
• finantare nerambursabila de minim 200.000 Euro – maxim 1.000.000 /beneficiar.
• intensitatea finanțării nerambursabile este între 45-70%

INFOMAȚII UTILE DIN LUMEA FONDUROILOR
10 ani de UE: 7,6 miliarde de euro din fonduri europene
Cu o absorbţie de circa 7,6 mld. euro fonduri europene prin Programul Naţional de Dezvol-tare Rurală
2007-2013, producă¬torii agricoli români au reuşit să crească valorea producţiei ramurii agricole cu circa
35% în ultimii 10 ani de la circa 51 mld. lei (11,3 mld. euro) în 2006, la aproximativ 69 mld. lei (15,3 mld.
euro) anul trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Din totalul de 9 mld. euro acordate de UE pentru investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală între 2007 şi
2013, România a luat doar circa 7,6 mld. euro, dezangajând mai bine de un miliard de euro. Cu toate acestea, cu un grad de absorbţie de circa 85%, agricultura s-a situat mai bine decât alte sectoare.
Tot începând de anul acesta, României i s-a deschis noi pieţe de desfacere la export, fermierii românii
putând exporta porcii vii în UE, precum şi bovine vii sau carne de vită în Turcia.

POR: Peste 1.000 de proiecte depuse pe măsura 2.1. Încă 20 de apeluri se vor lansa în curând!
În cadrul POR 2014-2020, până la acest moment, au fost lansate 7 apeluri de proiecte, în valoare totală de
2,18 miliarde euro. Suma reprezintă aproape 31% din bugetul programului alocat la nivel regional.
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În total, la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare au fost depuse până acum în cadrul POR 2014-2020
1.282 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 1,08 miliarde euro. Cele mai multe proiecte au fost depuse
pentru prioritatea de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi (1.053 de proiecte). Proiectele cu cea mai mare
valoare, 301,69 milioane euro (valoare eligibilă), au fost depuse pentru prioritatea 6.1 – Drumuri județene
(14 proiecte).
Următoarele acțiuni avute în vedere sunt:
•
•
•
•

Relansarea imediată a apelurilor de proiecte pentru care se termină perioada de depunere;
Lansarea celorlalte apeluri de proiecte până în luna martie 2017;
Scurtarea perioadei de timp între momentul lansării și cel al depunerii proiectelor (de la 2 luni la 1 lună)
pentru apelurile care se vor relansa;
Continuarea activităților de informare a beneficiarilor/ potențialilor beneficiari;

Calendarul estimativ pentru următoarele 3 luni include lansarea următoarelor priorități:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AP1 – Promovarea transferului tehnologic /OS 1.1 entități de transfer tehnologic, lansare apel de
intenție,
AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.1-B – Incubatoare/acceleratoare de afaceri,
AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, OS 2.2 A îmbunătățirea
competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri,
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice – 7
REGIUNI,
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 B – cladiri publice –
Bucuresti –lfov,
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – mobilitate urbană
– 7 REGIUNI,
AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C – mobilitate urbană
– Bucuresti –lfov,
AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – 7 REGIUNI,
AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană,
AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor
degradate,
AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în
zona urbană,
AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană,
AP8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale /OS 8.3 servicii sociale – bătrâni – 7 REGIUNI.
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Rezultatele Ministerului Fondurilor Europene: noiembrie 2015-noiembrie 2016
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prezintă bilanțul principalelor realizări din perioada noiembrie
2015-decembrie 2016
În anul 2016 suma totală a rambursărilor aprobate de Comisia Europeană pe exercițiul financiar 2007-2013
a depășit 4 miliarde de euro, dintr-un total de peste 14 miliarde de euro.
Procentual, rata absorbției efective în 2016 a crescut cu 21,49%, ajungând la un total de 80,16%.
În ceea ce privește exercițiul financiar 2014-2020, în ultimul an, MFE a lansat 41 de apeluri de proiecte.
Numărul total al apelurilor lansate în ultimii doi ani a ajuns astfel la 51.
Valoarea apelurilor lansate în ultimul an, pe fiecare program operațional, ca procent din totalul sumelor
alocate:
• PO Infrastructura Mare – 82,89% din totalul de 82,89%
• PO Regional – 25,62% din totalul de 25,62%
• PO Capital Uman – 16,23% – din totalul de 16,23%
• PO Competitivitate – 21,8% – din totalul de 50,58%
• PO Capacitate Administrativa – 19,6% – din totalul 37,38%.
Sinteza Bilantului MFE noiembrie 2015 – noiembrie 2016 este disponibila aici.

Ajutor de stat de 200 de milioane de euro pentru IMM-uri – în trei zone diferite ale țării
Aproximativ 200 de întreprinderi mici şi mijlocii vor beneficia de noua schemă de ajutor de stat aprobată
joi de Guvern. Bugetul de 200 de milioane de euro este disponibil în perioada 2017-2020.
Guvernul a aprobat de curând o hotărâre pentru instituirea schemei de ajutor de stat „Scale UP” având ca
obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii, în valoare totală maximă de 900 de milioane
de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 200 de milioane de euro, pentru perioada 2017-2020.
Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăşi 5
milioane de lei.
Astfel, numărul estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei
este de 200.
Din bugetul maxim de 900 de milioane de lei, suma de 270 de milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 60 de milioane de euro, va fi alocată în mod egal şi distinct celor trei zone-pilot pentru dezvoltarea
unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional în vederea îmbunătăţirii situaţiei socioeconomice a locuitorilor, prevăzute în memorandumul cu tema ”Dezvoltarea unor programe integrate din
fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din
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zonele-pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană – Munţii Apuseni şi comunităţile marginalizate
din Moldova”, aprobat de Guvernul României în data de 28 septembrie 2016.
Finanţarea schemei de ajutor de stat se asigură din bugetul aprobat anual al Ministerului Economiei,
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Dacă vă interesează să aplicați pe oricare dintre programele de finanțare prezentate mai sus,
sau aveți alte idei de dezvoltare, nu ezitați să ne contactați prin formularul de mai jos,
ca să vă putem ajuta și să găsim o sursă de finanțare ideală pentru Dvs.
Așteptăm solicitările Dvs aici.

S.C. CEPU S.R.L. urează tuturor clienților, colaboratorilor săi și celora care
ne urmăresc un Crăciun Fericit și un An Nou mai bun, plin de împliniri!
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