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Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare referitoare la programele de finanţare 

unionale şi non-unionale actuale, Vă trimitem prezentul Buletin informativ cu cele mai 

importante programe de finanţare. 

 

Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor 

informatice şi asigurarea conexiunii la broadband 

 Pot aplica: autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, parteneriate între instituţii 

publice, asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

 Pentru: conectarea la internet în bandă largă, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de 

semnătură electronică şi plată electronică, achiziţionarea, instalarea şi configurarea 

infrastructurii software, hardware şi de comunicaţii, configurarea şi implementarea bazelor 

de date, realizarea unui website/portal.  

 Valoarea sprijinului financiar acordat: valoarea proiectului: 83.000 – 480.000 euro/ 

maxim 98%. 

 Termen estimativ de lansare: august 2009. 

 

Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii electronice pentru 

afaceri 

 Pot aplica: microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii 

 Pentru: implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic, implementarea de 

sisteme informatice pentru licitaţii electronice, implementarea de sisteme informatice pentru 

tranzacţii electronice securizate, implementarea de sisteme informatice de e-payment (plată 

electronică), implementarea de sisteme de e-learning (învăţământ la distanţă) pentru IMM, 

implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii 

companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer). 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: 9.000 euro - 440.000 euro/maxim 70%. 

 Termen estimativ de lansare: octombrie 2009. 

 

Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de 

proiecte, licitarea şi managementul proiectelor 

 Pot aplica: ministere, agenţii, APL, structurile asociative ale autorităţilor publice locale, 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, ONG-uri cu activităţi relevante în domeniul 

administraţiei publice, universităţi. 
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 Pentru: dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula şi 

materiale didactice) în domenii relevante pentru administraţia publică, cum ar fi achiziţiile 

publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor 

etc; schimbul de bune practici, seminarii; consultanţă şi studii pentru realizarea de 

analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate. 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: valoarea proiectului: minim 55.000 euro/ maxim 

98%. 

 Termen estimativ de lansare: septembrie 2009. 

 

Încurajarea activităţilor turistice în mediul rural 

 Pot aplica: microîntreprinderi, persoane fizice cu un statut minim de persoană fizică 

autorizată, comunele prin reprezentanţii lor legali, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 

ONG-uri. 

 Pentru: investiţii în infrastructura de primire turistică (structuri de cazare); investiţii în 

activităţi recreaţionale, investiţii în infrastructura turistică de agreement; investiţii în 

infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, 

etc, dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: 5.000 – 200.000 euro / 50 - 100%. 

 Termen estimativ de lansare: august 2009. 

 

 

În perioada următoare se preconizează lansarea următoarelor programe de finanţare: Sprijinirea 

dezvoltării microîntreprinderilor, Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi în 

mediul rural şi Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a 

energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. 

 

 

Pentru mai multe informaţii referitoare la programele de finanţare prezentate, 

 Vă rugăm să ne contactaţi! 

 

Persoane de contact:  

Nemes Erzsébet, referent proiecte, e.nemes@euro-top.ro 

şi  

 Tudora Timea, referent proiecte, t.tudora@euro-top.ro 

Tel. 0265-261 535  
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