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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. 

 

 

Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor din mediul urban 

 Pot aplica: societăţi comerciale sau societăţi cooperative 

 Pentru: achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activităţi de 

producţie, servicii, construcţii; achiziţionare sisteme IT (hard şi soft); construirea/ 

extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii 

 Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: valoarea proiectului: 100.000 - 3.000.000 

lei (aproximativ 24.000-720.000 euro)/ maxim 70% (nu mai mult de 200.000 euro) 

 Termen de depunere: din 23 noiembrie 2009 depunere continuă 

 

 

Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 

 Pot aplica: autorităţi ale administraţiei publice locale, asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară, întreprinderi mici şi mijlocii 

 Pentru: dezvoltarea turismului balnear prin crearea, modernizarea bazelor de tratament din 

cadrul staţiunilor balneo-climaterice, dezvoltarea infrastructurii de agrement prin construire 

terenuri de sport, piscine, ştranduri, pârtii de schi, piste pentru cicloturism, etc. 

 Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: valoarea proiectului: 165.000 – 20.000.000 

euro/ 50% - 70% 

 Termen de depunere: din 23 noiembrie 2009, depunere continuă 
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Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii din agricultură şi silvicultură 

 Pot aplica: asociaţii, consilii locale, proprietari / deţinătorii privaţi de pădure 

 Pentru: drumuri agricole de exploataţie, drumuri forestiere, sisteme de irigaţii, lucrări de 

drenaje 

 Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 750.000 – 1.500.000 euro, între 50%-

100% 

 Termen de estimativ de lansare: noiembrie 2009 

 

Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale 

 Pot aplica: microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii 

 Pentru: implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 

(produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau 

EMAS, sau sistemului de management integrat calitate/mediu; etichetarea ecologică; 

certificarea produselor/serviciilor/ proceselor 

 Valoarea sprijinului financiar nerambursabil: 60%-70%/ maxim 200.000 euro 

 Termen de depunere: depunere continuă 

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii referitoare la programele de finanţare prezentate, 

 Vă rugăm să ne contactaţi! 

 

Persoane de contact:  

Albertini Márta, consultant, m.albertini@euro-top.ro  

şi  

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

Tel. 0265-261 535  
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