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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.

Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii


Pot aplica: microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii



Pentru: investiţii în terenuri sau amenajări de terenuri; construcţii; echipamente
tehnologice; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; mijloace de transport pentru
susţinerea activităţii întreprinderii; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale; constituirea întreprinderii; brevete, licenţe, mărci comerciale,
şi alte drepturi şi active similare; investiţiile aferente realizării unei construcţii
Activele achiziţionate pot fi noi sau la mâna a doua!

 Valoarea sprijinului financiar acordat: maxim 200.000 euro


Termen de depunere: depunere continuă

Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor
 Pot alica: microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii
 Pentru: elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse şi/sau
servicii şi tehnologii; elaborarea de planuri de afaceri, studii de pre-fezabilitate şi/sau
fezabilitate; elaborarea de studii şi strategii de management, marketing şi/sau analize
financiare; elaborarea de strategii de 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
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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: iunie 2009

Sprijin pentru internaţionalizare şi accesul pe noi pieţe
 Pot aplica: IMM
 Pentru: participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau străinătate cu
stand propriu; participarea la misiuni economice în străinătate; elaborarea şi producţia de
materiale tipărite/înscripţionate de promovare a agentului economic; promovarea on-line
(îmbunătăţirea/realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a
produselor promovate); servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne,
internaţionale şi marketing; servicii de identificare a furnizorilor/ clienţilor externi prin
programele Hosted Buyers
 Valoarea sprijinului financiar acordat: 200.000; 60%-70%
 Termen estimativ de lansare: iunie 2009

Investitii în procesare si marketing (acvacultură şi pescuit)
 Pot aplica: agenţi economici, grupuri de producători, asociaţii
 Pentru: îmbunătăţirea activităţii de procesare şi comercializare pentru produsele interne
provenite atât din acvacultura cât şi din pescuit; realizarea de produse de calitate pentru
nişele din piaţă; îmbunătăţirea facilităţilor pentru piaţă.
 Valoarea sprijinului financiar acordat: 60%
 Termen de depunere: depunere continuă
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Tranziţia de la şcoală la viaţa activă - învaţă o meserie
 Pot aplica: furnizori de FPC, angajatori, asociaţii profesionale, ONG.
 Pentru: sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi;
sprijinirea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, universităţi şi întreprinderi; dezvoltarea şi
furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală
la viaţa activă; monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii; dezvoltarea
acţiunilor inovatoare în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
 Valoarea sprijinului financiar acordat: valoarea proiectului - 500.000 – 5.000.000 euro
 Termen de depunere: 17.08.2009
În luna iunie este preconizată lansarea apelurilor de proiecte pentru: Întărirea capacităţii
administrative, Sprijin pentru microîntreprinderi din mediul rural. În luna iulie este preconizată
lansarea apelurilor pentru: Investiţii productive pentru întreprinderi mari, Valorificarea energiilor
regenerabile.

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

