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Buletin informativ 

Octombrie 2009 

 

 

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. 

 

 

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi în mediul rural 

 Pot aplica: microîntreprinderi din mediul rural, întreprinderi nou înfiinţate, persoane fizice 

care se vor autoriza cu un statut minim de persoană fizică autorizată 

 Pentru: construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor; dotarea aferentă cu echipamente, 

utilaje (inclusiv achiziţionarea în leasing); achiziţionarea de software, patente, licenţe; 

achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 

biocombustibili 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: 50.000 – 200.000 euro/ maxim 70% 

 Termen de depunere: 12.10.2009 - 06.11.2009. 

 

 

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

proiecte, licitarea şi managementul proiectelor  

 Pot aplica: APL, Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, ONG 

 Pentru: programe de instruire în achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de 

proiecte, licitarea şi managementul proiectelor 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: 95.000 – 285.000 euro/ maxim 98% 

 Termen de depunere: 08.12.2009 
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Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii 

 Pot aplica: administratorii şi custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridică 

proprie; autorităţi publice locale; ONG 

 Pentru: elaborare / revizuire planuri / strategii de management ale zonei protejate, investiţii 

în infrastructura pentru uz public (marcaje, poteci, centre de vizitare), activităţi de menţinere 

şi refacere a habitatelor naturale, etc. 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: nu există limită de buget 

 Termen de depunere: 15.01.2010 

 

 

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 de depunere: 12.10.2009 - 06.11.2009. 

 

 

Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor 

 Pot aplica: microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii 

 Pentru: elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse, servicii, 

tehnologii; elaborarea de planuri de afaceri, studii de pre-fezabilitate/fezabilitate; elaborarea 

de studii şi strategii de management, marketing, analize financiare; elaborarea de strategii de 
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mediatizare şi planuri de promovare; elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi 

stimulare a resurselor umane; elaborarea unui studiu asupra protecţiei proprietăţii 

intelectuale; elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente şi soluţii 

informatice; elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii. 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: maxim 40.000 euro/ maxim 70% 

 Termen estimativ de lansare: octombrie 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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