EuroTop Consulting SRL
consultanţă în dezvoltare microregională, finanţări şi investiţii
Târgu Mureş, str.Alba Iulia, nr.14,
tel./fax: 0265 260 004, tel. 0265 261 535

Buletin informativ
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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.
Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor din mediul urban
 Pot aplica: societăţi comerciale sau societăţi cooperative
 Pentru: achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activităţi de
producţie, servicii, construcţii; achiziţionare sisteme IT (hard şi soft); construirea/
extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii
 Valoarea sprijinului financiar acordat: valoarea proiectului: 70.000 - 1.700.000 lei
(aproximativ 20.000 – 400.000 euro)/ maxim 70%
 Termen estimativ de lansare: iulie 2009
Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband
 Pot aplica: autorităţi ale administraţiei publice locale, asociaţii de dezvoltare
intercomunitare, instituţii publice ce funcţionează la nivel local, parteneriate între autorităţi
publice locale sau/şi instituţii publice ce funcţionează la nivel local;
 Pentru: conectarea la infrastructura broadband, achiziţionarea de echipamente TIC şi
aplicaţii software, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi
plată electronică, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal.
 Valoarea sprijinului financiar acordat: maxim 5.500.000lei (1.330.000 euro)/maxim 98%
 Termen estimativ de lansare: iulie 2009
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi în mediul rural
 Pot aplica: microîntreprinderi din mediul rural, întreprinderi nou înfiinţate, persoane fizice
care se vor autoriza cu un statut minim de persoană fizică autorizată
 Pentru: construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor; dotarea aferentă cu echipamente,
utilaje (inclusiv achiziţionarea în leasing); achiziţionarea de software, patente, licenţe;
achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât
biocombustibili
 Valoarea sprijinului financiar acordat: 50.000 – 200.000 euro/ maxim 70%
 Termen estimativ de lansare: iulie-august 2009
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Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care
utilizează energii regenerabile
 Pot aplica: unităţile administrativ-teritoriale pentru imobilele aflate în proprietatea sau în
administrarea lor ori pentru asociaţiile de proprietari / locatari cu personalitate juridică.
 Pentru: înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului
 Valoarea sprijinului financiar acordat: 120.000 – 1.000.000 euro / maxim 80%
 Termen de depunere: depunere continuă
Invesţii productive pentru întreprinderi mari
 Pot aplica: întreprinderi mari
 Pentru: achiziţionare teren/clădiri, construcţie/modernizare clădiri, achiziţionare
echipamente/utilaje, achiziţia de imobilizări necorporale
 Valoarea sprijinului financiar acordat: maxim 5.000.000 euro/ maxim 50%
 Termen estimativ de lansare: iulie 2009
Modernizarea exploataţiilor agricole
 Pot aplica: IMM, persoane fizice autorizate, grupuri de producători, cooperative agricole
 Pentru: construire/modernizare clădiri/sere/ferme; achiziţionarea de utilaje şi echipamente;
înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; înfiinţarea pepinierelor de viţă
de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori
 Valoarea sprijinului financiar acordat: 5.000 – 2.000.000 euro/ maxim 50%
 Termen estimativ de lansare: iulie-august 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

