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PROGRAME DE FINANȚARE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE:
Programul Start-up Nation România

Programul naţional multianual de
microindustrializare

Acest program de finanțare are alocat, în cadrul
proiectului de buget pentru anul 2018, fonduri de 2 Beneficiarii eligibili:
miliarde de lei, mai mult decât în sesiunea din anul • întreprinderi mici sau mijlocii într-una din retrecut. Conform informațiilor publicate în schema
giunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud
de minimis, programul Start-up Nation urmărește
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest,
finanțarea unui număr de 10.000 de beneficiari în
Centru
2018.
• microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov
Aplicanții care nu au primit sprijin nerambursa• au cel puţin 1 an calendaristic de la
bil în anii anteriori, pot aplica pentru finanțare.
înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei elecTotuși, asociatul/actionarul care a primit spriji printrtronice de înscriere a planului de afaceri
o societate aplicantă la program în anii anteriori nu
• au obținut profit din exploatare în anul
mai poate aplica pentru finanțare.
2017
Beneficiarii eligibili:
Microîntreprinderi și IMM-uri înființate de persoane
fizice indiferent de zonă, după 30 ianuarie 2017!
Ajutor financiar nerambursabil
• Maxim 200.000 de lei celor care angajează
minium o persoană.
• intensitatea finanțării nerambursabile este de
maxim 100%
Lansare preconizată: iulie-august 2018
Mai multe detalii despre acest program aici.
Câteva idei de afaceri în IT pentru care se pot
solicita fonduri in Start Up-Nation 2018 aici.
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Rata maximă de cofinanţare:
Ajutorul financiar acordat este de maxim
450.000 de lei (circa 100.000 de euro), valoarea
nerambursabilă nu poate depăşi 90% din valoarea investiţiei.
Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Finanţarea se acordă ulterior realizării
investiţiilor!
Lansare preconizată: iulie-august 2018
Mai multe detalii aici.
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Programul Comerț și Servicii 2018
Buget de aproximativ 50 de milioane de lei, egal cu cel disponibil în 2017. Acești bani vor putea fi utilizați
de către firmele private care au un istoric de cel puțin un an de zile pentru demararea sau dezvoltarea
unor afaceri în domenii de activitate din sfera comerțului sau serviciilor de piață.
Prin Program, beneficiarii eligibili vor primi o valoare a ajutorului financiar nerambutrsabil (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuie-lilor eligibile efectuate (fără TVA).
Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.
Aceasta înseamnă că o firmă beneficiară va trebui să asigure 10% din investiția totală plus TVA de 19%, taxă
care este deductibilă dacă firma este plătitoare de TVA.
Lansare preconizată: iulie-august 2018
Schema se poate descărca aici.

Programul Femeia Manager
Buget pe anul 2018 : un milion de lei. Prin implementarea programului în anul 2018 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 400 de participanți la conferințe regionale, minim 120
participanți la workshop-uri și minim 28 participanți la conferințe internaționale.
Vizualizați procedura aici.

PROGRAME DE FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE:
PNDR 4.1 - Investiţii în exploataţii agricole
Solicitanți eligibili:
• Fermieri (PFA, II, IF, SRL),cu excepția persoanelor fizice neautorizate
• Cooperative, grupuri de producători care deservesc interesele membrilor.
Dimensiune economică a fermei: min. 8.000 SO (valoarea producției standard) Creşterea competitivităţii
exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante, pentru:
•
•
•
•

Ferme vegetale:culturi decereale, legume în câmp, plante nutreț, etc.
Ferme animale:bovine, porcine, ovine, caprine, păsări
Sere de legume/solarii
Familii de albine (stupi), etc
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Valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) variază între 100.000 – 2 milioane Euro
Intensitatea finanțării: între 30-90% în funcție de dimensiunea economică a fermei
Sectoare prioritare: zootehnic (suine, bovine, păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice,
cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material saditor);
Implementarea lanțurilor alimentare integrate;
Lansare program: iulie 2018
Mai multe detail despre acest program aici.

PNDR 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Solicitanți eligibili:
persoana fizica inregistrata si autorizata:
• individual și independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
• ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
• asociat unic și administrator al unui SRL
• asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unui SRL
Tânărul fermier reprezintă: „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini
41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate
și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”.
Pentru a putea beneficia de fonduri, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de instalare într-o
exploatație agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO cu maximum 24 de luni înaintea
depunerii Cererii de Finantare.
Sprijinul nerambursabil:
se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul
pomicol) și este de:
• 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 - 50.000 SO
• 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 - 29.999 SO
Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la încheierea contractului de finantare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri
Lansare program: septembrie 2018
Mai multe detalii despre acest program: aici și aici.
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PNDR 4.2 - Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole
Solicitanți eligibili:
• Întreprinderi cu capital privat (PFA, II, IF, SA, IMM-uri, societăți mari) • Cooperative, Grupuri de
producători
Obiectivele submăsurii:
• Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
• Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
• Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
• Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
• Creşterea numărului de locuri de muncă.
Câteva domenii de activitate care pot primi fnanțare:
• Producția și prelucrarea produselor din carne
• Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (inclusiv a cartofilor)
• Fabricarea sucurilor de fructe și legume
• Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
• Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
• Fabricarea altor produse alimentare
• Fabricarea zahărului
• Prelucrarea ceaiului și cafelei
• Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
Sprijinul nerambursabil va fi:
•
•

50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și Grupuri de producători/Cooperative;
40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
• 1.000.000 Euro/proiectpentru IMM;
• 1.500.000 Euro/proiectpentru alte întreprinderi;
• 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare
local,forme asociative cooperative și grupuri de producători (colectare, sortare, depozitare, ambalare/procesare și comercializare);

Lansare program: iunie - iulie 2018
Mai multe detalii despre acest program aici.
Exemple de investiții aici.
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POR 2.2 – ITI-DD – apel destinat IMM-urilor din teritoriul Deltei Dunării
Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativteritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța,
în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării
(aprobată prin HG nr. 602/2016).
Beneficiari eligibili:
• IMM-uri din mediul urban
• întreprinderi mijlocii din mediul rural.
Valoarea finanțării nerambursabile: minim 200.000 Euro și maximum 1.000.000 Euro
Intensitatea finanțării: maxim 70%
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active
corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spații de producție/
servicii).
Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat
regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. certificare produs, sisteme de management
al calității, internaționalizare).
Apel LANSAT cu depunere până la data de: 23 august 2018
Mai multe detalii despre acest program aici.

POR 2.1.B - Incubatoare de afaceri
Regiunile sprijinite:
Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.
Beneficiari 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;
Valoarea finanțării nerambursabile: minimum 200.000 euro și maximum 7.000.000 euro
Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat regional, cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.
Târgu Mureș, str. Republicii, nr. 2

+40 265 233 025

office@cepu.ro

www.cepu.ro

Intensitatea finanțării: între 35-90% în funcție de categoria IMM-ului, a regiunii de dezvoltare și a tipului
de ajutor solicitat.
Apel LANSAT cu depunere până la data de: 09 iulie 2018

Oportunități de finanțare pentru activități non-agricole de la țară
Două linii de finanțare din fonduri europene pentru mici afaceri nu vor mai fi disponibile anul acesta, antreprenorii români având totuși mai multe alternative.
Submăsurile 6.2 și 6.4 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin care se finanțau afaceri
non-agricole în mediul rural, și-au epuizat fondurile disponibile, motiv pentru care în anul 2018 nu vor fi
lansate noi apeluri de proiecte, a confirmat, miercuri (
28.02.2018) ministrul Agriculturii, Petre Daea.
În schimb, în locul acestora , pot prezenta o soluție de finanțare Programele GAL, din diferite regiuni ale
României
Aceste programe pot finanța nenumărate activități neagricole, precum: pensiuni, service-uri auto,
spălătorii, diferite fabrici, activităţi industriale, cabinete medicale/veterinare, industrii creative/IT,
centre de agrement, centre recreative , diferite servicii și multe alte tipuri de afaceri non-agricole la
sate.
Fondurile destinate GAL-urilor ajunge la aproximativ 700 milione de euro care va fi distribuită prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală pe diverse tipuri de proiecte.
În funcție de punctajul care se acordă proiectului, procentul valorii nerabursabile poate să fie mai mic sau
mai mare. Astfel plafonul maxim acordat pe un proiect este de 200.000 euro nerambursabili. Dacă luăm în
calcul un proiect care are o finanțare de 50-50, valoarea maximă a proiectului poate fi de maxim 400.000
euro.
Mai multe detalii despre aceste oportunități de finanțare aici.

Programul Național Apicol
În acest program cescătorii de albine din România vor avea la dispoziție fonduri nerambursabile
de circa 97,6 milioane de lei în anii 2017-2019. Până la data de 1 august , la Centrele judeţene şi la
Centrul Municipiului Bucureşti ale/al Agenției de Plăți și Intervenție în gricultură (APIA) se depun
Cererile de plată pentru accesarea Programului Național Apicol (PNA).
Bugetul total a fost împărțit în mod egal pe fiecare dintre cei 3 ani de finanțare, câte 32,5 milioane de lei,
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din care jumătae vin de la Uniunea Europeană și jumătate de la bugetul de stat.
Solicitanții eligbili în acest program sunt:
• apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. Acestia vor putea lua bani pentru: combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor,
în special a varoozei, pentru raţionalizarea transhumanţei, precum și pentru măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniunea Europeană.
• cooperativele agricole recunoscute. Acestea vor putea lua bani pentru asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.
Cu aceste fonduri nerambursabile, apicultorii vor putea face investiții în diverse utilaje necesare activității,
mătci, medicamente. Aceste investiții vor fi asigurate parțial din fondurile nerambrsabile, beneficiarii
urmând să contribuie și ei, în procentaje diferite în funcție de natura cheltuielilor.
Pe site-ul APIA, se regăsesc informații.
Mai multe despre acest program aici.

POIM AP 6 – OS 6.1 – Producție energie electrică şi/sau termică
Obiectivul programului:
• Creşterea ponderii energiei regenerabile
• Reducerea emisiilor de carbon
Solicitanți eligibili:
• Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării
• Unități administrative teritoriale
• Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară
Activități eligibile:
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și termice din biomasă,
biogaz sau geotermală
Valoarea finanțării nerambursabile:
• maxim 15 milioane EURO
Contribuția Beneficiarului:
2% pentru unități administrative-teritoriale
20% pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici
30% pentru întreprinderile mijlocii
40% pentru întreprinderile mari
Apel LANSAT cu depunere până la data de: 31 decembrie 2018
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ATENȚIE!
Depunerile de proiecte 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 aici.

Recomandări și condiții pentru firme de a accesa fonduri nerambursabile in 2018
Microîntreprinderile și IMM-urile vor avea posibilitatea de a accesa, pe durata acestui an, numeroase programe de finanțare, atât din fonduri europene, cât și din fonduri naționale, iar obținerea
ajutorului financiar nerambursabil este condiționată de parcurgerea unor etape bine stabilite.
Pregătirea unui proiect de finanțare și depunerea lui trebuie să urmeze anumite etape, conform
instrucțiunilor pe care finanțatorul le publică prin intermediul ghidului solicitantului.
În acest an, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) va lansa un număr
de nouă programe de finanțare din fonduri naționale pe care antreprenorii le vor putea accesa pentru
inițierea sau dezvoltarea unor afaceri. Prin intermediul acestor linii de finanțare se asigură un sprijin necesar afacerilor din domenii de activitate diverse, de la industria alimentară la serviciile inovative și de la
meșteșugărit la activități de comerț, dar nu numai.
Mai multe detalii aici.

Ajutor financiar de 40.000 lei pentru tinerii fara venituri!
Tinerii din Romania care nu au venituri oficiale vor putea accesa un credit fara dobanda, de pana la
40.000 de lei. Masura se regaseste in Programul legislativ al Guvernului Romaniei pentru acest an,
care este publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul.
Un proiect de act normativ care prevede posibilitatea ca tinerii fara venituri sa poata acesa credite fara
dobanda in valoare maxima de 40.000 de lei, se regaseste in Programul legislativ al Guvernului Romaniei
pentru anul 2018 (mai – decembrie).
Conform acestui proiect, numit „Proiect de Lege pentru instituirea schemei de ajutor de stat”, „Imprumuturi
fara dobanda pentru tineri”, persoanele tinere care nu au un loc de munca oficial si nu inregistreaza venituri
vor putea accesa o finantare fara dobanda, de pana la 40.000 de lei. Proiectul se adreseaza persoanelor
cu varsta de pana in 26 de ani. Mai multe detalii aici.
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Fonduri nerambursabile norvegiene de max. 2 milioane Euro pentru IMM-uri românești
Firmele mici si mijlocii din Romania, din anumite domenii, pot obtine fonduri nerambursabile intre
50.000 de euro si 2 milioane de euro de la statul norvegian, printr-o linie de finantare de 21 de milioane de euro in total, deschisa oficial vineri (25.05.2018).
Linia de finantare face parte dintr-un program mai mare, SME Growth Romania, in valoare totala de 45 de
milioane de euro, a precizat, Innovation Norway, compania statului norvegian care deruleaza programul.
In sesiunea deschisa de vineri (25.05.2018) antreprenorii IMM romani se vor putea inscrie pana joi,
1 noiembrie 2018, ora 13.00, pe site-ul oficial al programului.
Documentele de inscriere se depun numai in limba engleza.
Mai multe detalii aici.

Finanțări/credite avantajoase prin programul „Inițiativă pentru IMM-uri”
În acest moment, multe IMM-uri din România semnalează dificultăți în accesarea de credite bancare. Principalele cauze sunt reprezentate de lipsa garanțiilor și de costul ridicat al creditului. Aceste bariere pot fi
înlăturate prin utilizarea instrumentelor de garantare din fonduri europene destinate IMM-urilor.
Având în vedere procentul mic al întreprinzătorilor care își finanțează activitatea prin credite bancare,
instrumentele de garantare, cum ar fi Inițiativa pentru IMM-uri (SMEi), pot reprezenta soluții ce ar putea fi
implementate cu succes de aceste firme.
Mai multe dealii aici.

Fonduri europene pentru firmele care angajează ucenici și stagiari
Firmele și alți angajatori din România se pot înscrie la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă (ANOFM) pentru a obține fonduri europene pentru încadrarea și plata unor ucenici și
stagiari, prin două proiecte europene pentru care s-au semnat, luni, contractele de finanțare.
Cele două proiecte, în valoare totală de 9,7 milioane de euro, instituie schemele naționale de ucenicie și
stagii și oferă sprijin financiar nerambursabil angajatorilor care organizează programe de ucenicie la locul
de muncă și/sau stagii pentru absolvenții de învățământ superior, a informat Ministerul Fondurilor Europene.
Mai multe detalii aici.
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Doriți să fiți contactat gratuit de un consultant?
Completați formularul aici și în scurt timp veți fi contactat.

VĂ DORIM MULT SUCCES ÎN DEZVOLTAREA AFACERII DVS.
CU AJUTORUL FONDURILOR UNIONALE ŞI NAŢIONALE!

Descarcă aplicaţia gratuită CEPU pe
Smartphone-ul tău din AppStore,
Google Play sau HTML5, cu ajutorul
codurilor QR alăturate:
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