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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. 

 

 

Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

 

 Pot aplica: întreprinderi mici şi mijlocii 

 Pentru: crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie); extinderea unui 

amplasament existent pentru creşterea capacităţii de producţie; diversificarea producţiei prin 

lansarea de noi produse/servicii; modernizarea întreprinderii; construcţie/modernizare 

clădiri; achiziţionare clădiri, terenuri, instalaţii, echipamente; achiziţionare software, licenţe. 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: 250.000 euro -investiţii mici; 1.500.000 euro -

investiţii mari. 

 Termen de depunere: investiţii mici: 8 iunie - depunere continuă;  

investiţii mari: 8 iunie – 10 august 2009. 

 

 

Investiţii productive în acvacultură 

 

 Pot aplica: întreprinderi cu până la 750 angajaţi, persoane fizice sau juridice înscrise la 

ORC, asociaţii; organizaţii de producători; organisme publice (instituţii publice, consilii 

locale, ONG-uri, etc.)  

 Pentru: modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultură tradiţională; construirea de noi 

ferme şi modernizarea celor existente; diversificarea produselor obţinute prin acvacultură; 

achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how; construirea de micro-unităţi de procesare 

primară; capacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte; construirea sau 

amenajarea unui centru de vânzare directă către consumatorii finali numai în interiorul 

fermei de acvacultură; achiziţionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul în 

stare vie şi proaspătă a peştelui şi a produselor rezultate în urma procesării; etc. 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: 60% 

 Termen de depunere: nu a fost încă stabilit 
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Promovarea culturii antreprenoriale 

 Pot aplica: întreprinderi, universităţi publice şi private acreditate, furnizoti autorizaţi de 

FPC, APL, ONG. 

 Pentru: activităţi de formare profesională, asistenţă acordată IMM-urilor în vederea 

reorganizării afacerilor şi studierii noilor structuri organizatorice; activităţi de sprijin a 

IMM-urilor pentru identificarea cererii de competenţe necesare pentru creşterea 

competitivităţii lor în raport cu piaţa de referinţă şi dinamica economiei locale; activităţi de 

actualizare a calificărilor/competenţelor pentru angajaţii micro-întreprinderilor şi ai IMM-

urilor dedicate dobândirii de noi competenţe; activităţi de formare profesională dezvoltate 

pentru asociaţii de IMM-uri din sectoare/domenii specifice; campanii de informare şi 

conştientizare, seminarii, analize şi studii privind dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale. 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: 500.000- 5.000.000 euro 

 Termen de depunere: 17.07.2009 

 

Mediul rural-oportunităţi de ocupare 

 Pot aplica: furnizori publici şi privaţi de FPC autorizaţi; ONG; autorităţi ale administraţiei 

publice locale; ANOFM şi structurile sale teritoriale. 

 Pentru: cercetare şi studii de teren privind situaţia actuală a şomajului şi a persoanelor 

ocupate în agricultura de subzistenţă în zonele rurale; campanii de informare şi 

conştientizare; revitalizarea şi dezvoltarea meşteşugurilor; consiliere şi asistenţă pentru 

începerea unei activităţi independente; informare şi consiliere profesională, consiliere în 

carieră; formare profesională; activităţi motivaţionale, sprijin în găsirea unui loc de muncă, 

burse de locuri de muncă, job-cluburi organizate în zonele rurale. 

 Valoarea sprijinului financiar acordat: 500.000 - 5.000.000 euro 

 Termen de depunere: 19 iunie 2009 

 

În luna iunie este preconizată lansarea apelurilor de proiecte pentru : Sprijin pentru consultanţă 

acordat IMM-urilor, Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare, Sprijin pentru 

implementarea standardelor internaţionale. 

 

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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