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BULETIN INFORMATIV 
 Octombrie 2008

Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare referitor la programele de finanţare unionale şi 
non-unionale actuale, Vă trimitem prezentul Buletin informativ cu cele mai importante programe de 
finanţare actuale: 

Fonduri pentru acţiuni în domeniul protecţiei mediului: 
➢ Pot  aplica:  operatori  economici,  organizaţii  neguvernamentale,  unităţi  administrativ 

teritoriale, unităţi şi instituţii de învăţământ; 
➢ Pentru: prevenirea poluării, reducerea nivelului de zgomot, utilizarea de tehnologii curate, 

gestionarea deşeurilor protecţia resurselor de apă, gospodărirea integrată a zonei costiere, 
conservarea biodiversităţiiadministrarea ariilor naturale protejate, educaţia privind protecţia 
mediului, creşterea producţiei de energie regenerabilă, reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor, împădurire, închiderea 
iazurilor de decontare etc. 

➢ Termenul de depunere a proiectelor: 28 noiembrie 2008

Fonduri pentru dezvoltarea resurselor umane
➢ Pot  aplica:  întreprinderi,  furnizori  de  formare  profesională  autorizaţi  publici  şi  privaţi, 

agenţii  guvernamentale,  ANOFM  şi  AJOFM,  organizaţii  neguvernamentale,  universităţi 
publice şi private, institute de cercetare etc.

➢ Pentru: furnizare de programe de formare profesională, implementare de forme inovative de 
organizare  a  muncii,   implementarea  proceselor  active  de  reorganizare  şi  implementarea 
modelelor  de  calitate,  activităţi  de  tutoriat,  campanii  de  informare  şi  conştientizare  în 
vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor faţă de grupurile vulnerabile la locul 
de  muncă,  formare  profesională  privind  noile  tehnologii,  schimburi  de  experienţă 
transnaţionale, formare profesionlă şi servicii de consiliere pentru persoanalul de conducere 
din întreprinderi etc. 

➢ Termenul de depunere a proiectelor: 15 decembrie 2008

Fonduri internaţionale pentru cercetare în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii: 
➢ Pot aplica: parteneriate de cel puţin 3 asociaţii / grupări independente de IMM-uri din 3 state 

membre UE sau ţări candidate
➢ Pentru: toate domeniile de cercetare în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii: 
➢ Termenul de depunere a proiectelor: 18 decembrie 2008 ora 17.00 (ora Bruxelles)
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Sprijin pentru accesul întreprinderilor româneşti pe noi pieţe 
➢ Pot aplica: micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii
➢ Pentru: pătrunderea firmelor româneşti pe noi pieţe locale sau internaţionale, prin finanţarea 

cheltuielilor cu promovarea on-line a afacerii, participarea la târguri şi expoziţii
➢ Termenul de depunere a proiectelor: depunere continuă

Sprijin pentru studii de fezabilitate, strategii de management şi planuri de afaceri din 
fonduri europene 

➢ Pot aplica:micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii 
➢ Pentru:  elaborare  de  planuri  de  afaceri,  studii,  strategii  de  management  şi  marketing, 

strategii de mediatizare şi planuri de promovare pentru un anumit proiect
➢ Termenul de depunere a proiectelor: depunere continuă

Fonduri  pentru  dezvoltare  de  sisteme  informatice  integrate  pentru  managementul 
afacerilor 

➢ Pot aplica: micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii
➢ Pentru:  achiziţionarea de echipamente TIC, software, mijloace fixe şi bunuri, servicii de 

consultanţă şi training specializat
➢ Termenul de depunere a proiectelor:12 decembrie 2008

E-creştere: implementarea de soluţii de tip e-business
➢ Pot  aplica: persoane  fizice  autorizate,  întreprinderi  individuale  şi  familiale,  micro-

întreprinderi, asociaţii, grupuri de producători, societăţi cooperative în domeniul agricol
➢ Pentru: retehnologizarea proceselor de afaceri, dezvoltarea de produse inovatoare şi sisteme 

TIC;  exploatarea  brevete  de  invenţie;  marketingul  afacerilor  prin  mijloace  electronice  şi 
prezentarea pe internet

➢ Termenul de depunere a proiectelor: 24 noiembrie 2008

Pentru mai multe informaţii referitor la programele de finanţare prezentate,
 Vă rugăm să ne contactaţi!

Persoană de contact: Jors Ilariana, consultant programe

i.jors@euro-top.ro sau tel. 0265-261 535  

mailto:i.jors@euro-top.ro

