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SINTEZA FINANȚĂRILOR DEDICATE ÎNTREPRINDERILOR ÎN ANUL 2016
PROGRAM

BUGET ESTIMAT
APEL 2016

VALOARE FINANȚARE/ELIGIBILĂ

%
FINANȚARE

STATUS

CINE POATE APLICA?

90

Lansare 27 iulie 2016 –
27 ianuarie 2017

Microîntreprinderi din mediul
urban (cu excepția Regiunii
București - Ilfov), cu istoric de
minim 1 an

OBIECTUL FINANȚĂRII

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

2.1.A
Microîntreprinderi

2.2 Sprijinirea
creării și
extinderea
capacităților
avansate de
producție și
dezvoltarea
serviciilor

234,12 mil euro

200.000 €

Grant:
Valoare min eligibilă: 200 000 euro
Valoare max eligibilă: 1 mil euro

172,94 mil. euro

Credit cu grant
Valoare min eligibilă: 1 mil euro
Valoare max eligibilă: 5 mil euro

10-70, în
funcție de
regiune și
categorie
IMM

Se estimeaza lansarea în
luna august/septembrie
2016

- IMM non-agricole din mediul
urban cu istoric de minim 1 an
- întreprinderi mijlocii nonagricole pentru mediul rural
cu istoric de minim 1 an

Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare
servicii
Dotarea cu active corporale, necorporale
Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii
IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale,
Certificarea produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice,
Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru
prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv
instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice,
Activităţi specifice procesului de internaţionalizare.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

A. 1.1.1. Mari
infrastructuri de
CD (Intreprinderi)

23,874 mil euro

4.500.000 lei şi 90.000.000 lei

10-70, în
funcție de
regiune

Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,)
însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de
cercetare ;
Se estimeaza lansarea in
luna octombrie 2016

Întreprinderi CDI

Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație a
departamentelor de CD existente, însoțită obligatoriu de dotarea acestora
cu echipamente și instrumente de cercetare ;
Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
sM. 4.1 Exploatații
agricole

270 mil euro

100.000 – 2.000.000 €

30 - 90

Lansat 28 aprilie — 31
octombrie 2016

IMM-uri
Întreprinderi mari

Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin
creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției
agricole și a calități produselor obținute

Lansat 20 mai — 31
octombrie 2016

IMM-uri
Întreprinderi mari

Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole prin
creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii
produselor obţinute şi îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor
pomicole.

Lansat 20 mai — 31
octombrie 2016

IMM-uri
Întreprinderi mari

Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

IMM-uri
Întreprinderi mari

Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare
fructe;

sM. 4.1a Exploatații
pomicole

70,6 mil euro

100.000 – 1.050.000 €

50 - 90

sM. 4.2 Procesare
produse agricole

93,5 mil euro

1.000.000 – 2.500.000 €

40 - 50

sM. 4.2a Procesare
produse pomicole

8,6 mil euro

200.000 – 1.500.000 €

40 - 50

Lansat 20 mai — 31
octombrie 2016

sM. 4.2/4.2a GBER
Procesare produse
agricole/pomicole
pentru obținere de
produse neagricole

45,7 mil euro

1.000.000 – 2.500.000 €

15 - 50

Se estimeaza lansarea în
luna august 2016

IMM-uri
Întreprinderi mari

Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare
produse agricole/pomicole în vederea obținerii de produse neagricole.
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sM. 6.1 Instalare
tineri fermieri

sM. 6.2 Înființare
activități neagricole

sM. 6.4
Modernizare
activități neagricole

161 mil euro

73 mil euro

40.000 € sau
50.000 €

50.000 sau
70.000 €

100

Lansat 28 aprilie — 31
octombrie 2016
Se estimeaza lansarea la
sfârşitul lunii iulie 2016

100

Se estimeaza lansarea la
sfârşitul lunii iulie 2016
85 mil euro

200.000€

70 / 90

Tânărul fermier
Fermieri
Microîntreprinderi si
Întreprinderi mici non-agricole
din mediul rural
(existente / start-ups)
Fermieri
Microîntreprinderi,
Întreprinderi mici
(existente / start-ups)

Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi/manageri ai unei
exploatații agricole

Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea
serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural

Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor
gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea
creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.

PROGRAME NAȚIONALE GESTIONATE DE MINISTERUL ECONOMIEI
START 2016

3,79 mil euro

120.000 lei

90

Se estimeaza lansarea in
luna august 2016

COMERT/ SERVICII
2016

4,7 mil euro

135.000 lei

90

Lansat 12 – 21 iulie
2016

MICROINDUSTRIAL
IZARE 2016

13,59 mil euro

250.000 lei

90

MEDIUL RURAL
2016

5,78 mil euro

125.000 lei

90

SRL-D 2016

5,07 mil euro

10.000 €

50

Se estimeaza lansarea in
august 2016

90

Lansat 12 – 16 iulie
2016

FEMEIA MANAGER
2016

0,11 mil euro

50.000 lei

IMM-uri, max 2 ani de
activitate

Active corporale și necorporale

IMM-uri, min 2 ani activitate

Active corporale și necorporale

Se estimeaza lansarea in
iulie 2016

IMM-uri, min 2 ani activitate
din domeniul productiei

Active corporale și necorporale

Se estimeaza lansarea in
iulie 2016

IMM-uri din mediul rural, min
3 ani activitate

Active corporale și necorporale

SRL-D-uri

Active corporale și necorporale, costuri de operare

IMM (inclusiv PFA, II, IF), max
3 ani de activitate, cel puțin
un asociat cu 50% capital
social să fie femeie

Active corporale și necorporale

IMM-uri/ intreprinderi mari nou
infiintate sau cu activitate care
creează minimum 10 locuri de
muncă

Costuri salariale/24 luni pentru angajati noi, plafonate la salariul mediu brut
pe economie

IMM-uri/ intreprinderi mari nou
infiintate sau cu activitate care
realizează o investiție de
minimum 10 mil Euro

Active corporale/ necorporale, chirii

SCHEME DE AJUTOR DE STAT GESTIONATE DE MINISTERUL DE FINANȚE

HG 332/2014

HG 807/2014

25,11 mil euro

142,41 mil euro

37,5 mil. Euro.
26,25 mil. Euro. - regiunea Vest si Ilfov
11,25 mil. Euro - Bucuresti (2014-2017)
7,5 mil. Euro - Bucuresti (2018-2020)

50
35
15
10

37,5 mil. Euro.
26,25 mil. Euro. - regiunea Vest si Ilfov
11,25 mil. Euro - Bucuresti (2014-2017)
7,5 mil. Euro - Bucuresti (2018-2020)

50
35
15
10

Lansare sesiune
2/2016:
8 - 22 august 2016

Lansat 11 iulie – 22
august 2016

