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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. 
 

 

 

 Programe de finanţare active în prezent: 

 

Sprijin financiar pentru iniţiativele de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice 
 

 Pot aplica: ministere, autorităţi ale administraţiei publice locale, structuri asociative ale 

autorităţilor publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară  

 Pentru: studii, consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea iniţiativelor de 

reducere a duratei de livrare a serviciilor publice; consultanţă, studii şi instruire în domeniul 

evaluării performanţelor serviciilor publice, pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau 

folosirea mecanismelor electronice; schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a 

acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe şi stagii practică în 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: minim 240.000 lei şi maxim 1.200.000 lei  

 Termen limită de depunere: depunere continuă 

 

 

Programe de finanţare care se vor lansa în perioada următoare: 

 

 

Sprijin pentru creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

 

 Pot aplica: micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, alte întreprinderi, 

cooperative agricole, societăţi cooperative de valorificare, asociaţii familiale, grupuri de 

producători 

 Pentru: construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor, achiziţionarea de utilaje, instalaţii, 

echipamente, achiziţionarea de mijloace de transport specializate, implementarea sistemelor 

de management a calităţii, tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: 2.000.000 – 3.000.000 euro 

 Termenul estimativ de lansare: mai 2009 
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 Sprijin acordat pentru elaborarea de strategii de dezvoltare locală 

 

 Pot aplica: autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, ONG-uri în 

parteneriat cu cel puţin o autoritate publică locală  

 Pentru: activităţi de consultare publică, elaborarea de noi strategii de dezvoltare locală; 

revizuirea/ actualizarea de strategii de dezvoltare locală; cercetare documentară-bază de 

date, consultări, evaluări, grupuri de lucru, anchete, acţiuni participative; furnizarea 

programelor de instruire; schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea de 

seminarii, conferinţe studii/cercetări; consultanţă şi instruire în domeniul planificării 

strategice pe termen mediu şi lung şi al bugetării pe programe 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: minim 258.000 lei şi maxim 860.000 lei  

 Termenul estimativ de lansare: mai 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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