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Buletin informativ
Martie 2009

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.

Programe de finanţare active în prezent:







Sprijin financiar pentru promovarea creaţiei culturale
Pot aplica: persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat,
române sau străine.
Pentru: realizarea unor materiale de promovare cum ar fi CD-uri, DVD-uri, broşuri, siteuri, cataloage, precum şi prin organizarea unei serii de evenimente de promovare, cum ar fi
lansări, vernisaje, concerte, spectacole, în domeniile: literatură, arte vizuale, arhitectură şi
design, teatru, muzică, dans, film, patrimoniu cultural.
Valoarea sprijinului financiar acordat: maxim 50.000 euro
Termenul limită de depunere: 6 aprilie 2009

Programe de finanţare care se vor lansa în perioada următoare:







Sprijin pentru investiţii productive şi competiţia pe piaţă a întreprinderilor
Pot aplica: întreprinderi mici şi mijlocii
Pentru: crearea unei noi unităţi de producţie; extinderea unui amplasament existent pentru
creşterea capacităţii de producţie; modernizarea întreprinderii; achiziţionarea de bunuri
intangible, cum ar fi software, brevete, licenţe, knowhow sau soluţii tehnice nebrevetate;
instruire specializată, strict legată de activităţile de investiţii specificate mai sus.
Valoarea sprijinului financiar: 250.000 euro
Termenul estimativ de lansare: aprilie 2009
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Sprijin financiar pentru dezvoltarea resurselor umane
Pot aplica: întreprinderi
Pentru: formare profesională prin programe de perfecţionare, respectiv specializare,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, angajare.
Valoarea sprijinului financiar acordat: maxim 2.000.000 euro
Termenul de lansare: 30 martie 2009

Sprijin acordat activităţilor turistice în mediul rural
Pot aplica: microîntreprinderile, persoane fizice autorizate, comunele (prin reprezentanţii
lor legali), asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, ONG.
Pentru: activităţi de construire, modernizare, dotare a infrastructurii de primire turistică;
investiţii în activităţi recreaţionale, investiţii în infrastructura turistică de agreement;
investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice; dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.
Valoarea sprijinului financiar acordat: 70.000 - 200.000 euro
Termenul estimativ de lansare: mai-iunie 2009

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

Persoane de contact:
Nemes Erzsebet, referent proiecte, nms.erzsebet@gmail.com
Şi
Tudora Timea, referent proiecte, t.tudora@gmail.com
Tel. 0265-261 535

