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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:
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Fonduri pentru pensiuni în mediul rural:
Pot aplica: micro-întreprinderi (inclusiv cele nou înfiinţate), persoanele fizice autorizate,
consiliile locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, ONG-uri
Pentru: construire de pensiuni turistice sau agroturistice, care să îndeplinească un standard
de confort de minim 3 margarete; investiţii în activitaţi recreaţionale; investiţii în centre de
informaţii turistice;
Termenul de depunere a proiectelor: 30 octombrie 2008
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
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E-creştere: implementarea de soluţii de tip e-business
Pot aplica: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, microîntreprinderi, 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
Sprijin pentru dezvoltarea şi modernizarea activităţilor de comercializare
Pot aplica: întreprinderi mici şi mijlocii
Pentru: achiziţionarea de tehnică de calcul, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice,
aparate de marcat electronice fiscale, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice, realizarea de
site pe internet
Termenul de depunere a proiectelor: 7 octombrie 2008
Susţinerea accesului la servicii de instruire şi consultanţă
Pot aplica: întreprinderi mici şi mijlocii
Pentru: instruirea personalului, având funcţii de decizie şi/sau de execuţie, participarea la
cursuri de specializare/perfecţionare profesională a personalului angajat, aprofundarea
cunoştinţelor de specialitate, instruirea teoretico-practică pentru dobândirea de cunoştinţe şi
deprinderi privind utilizarea tehnicii de calcul şi informatizare, servicii de consultanţă
acordată pentru elaborarea de studii, analize strategii, planuri;
Data estimativă de lansare: octombrie 2008
Susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Pot aplica: societăti comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, asociaţii
profesionale, fundaţii
Pentru: participare la târguri şi expoziţii, elaborarea şi producţia de materiale tipăritede
promovare, realizarea unui site pe internet, achiziţionarea de calculatoare, diverse scule,
dispozitive, echipamente, utilaje, maşini
Termenul de depunere a proiectelor: 7 octombrie 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

