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BULETIN INFORMATIV 

Februarie 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: 

Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă
➢ Pot  aplica: persoanele  fizice  autorizate,  în  vârstă  de  până  la  62  de  ani  care  deţin  o 

exploataţie agricolă şi comercializează o parte din producţia agricolă obţinută
➢ Pentru: susţinerea  financiară  în  vederea  creşterii  volumului  producţiei  destinate 

comercializării; diversificarea productiei şi introducerea de noi produse.
➢ Termenul de depunere a proiectelor: 27 februarie 2009

Sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători
➢ Pot  aplica: grupurile  de  producători  recunoscute  oficial;  societăţi  comerciale;  societăţi 

agricole  şi  alte  forme  de  asociere  în  agricultură;  cooperative  agricole;  orice  altă  formă 
juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare.

➢ Pentru: înfiinţare sau/şi susţinerea activităţii grupurilor de producători.
➢ Termenul de depunere a proiectelor: 27 februarie 2009

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
➢ Pot aplica: persoane fizice, persoane fizice autorizate, societăţi cu răspundere limitată.
➢ Pentru: activitatea  de  înfiinţare  şi/sau  preluare  prin  transfer  de  proprietate  şi/sau 

arendă/concesionare a unei exploataţii agricole.
➢ Termenul de depunere a proiectelor: 27 februarie 2009

Planuri integrate de dezvoltare urbană
➢ Pot  aplica:  unităţi  administrativ-teritoriale  din  mediul  urban,  parteneriate  între  unitaţi 

administrativ-teritoriale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară  
➢ Pentru: reabilitarea  infrastructurii  urbane  şi  îmbunătăţirea  serviciilor  urbane,  inclusiv 

transportul  urban  (infrastructura  publică  urbană,  transport  şi  mobilitatea  populaţiei, 
patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul urban); dezvoltarea 
durabilă a mediului de afaceri; reabilitarea infrastructurii sociale 

➢ Termenul de depunere a proiectelor: 31 martie 2009 
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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

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 start-upurile şi spin-offurile inovative
➢ Pot aplica: spin-off-uri (firme recent înfiinţate/ care urmează să se înfiinţeze pe baza unui 

rezultat  recent  obţinut  dintr-un  proiect  de  cercetare);  start-up-uri  (microintreprinderi  sau 
intreprinderi mici)

➢ Pentru: crearea  şi  înregistrarea  unei  societăţi  comerciale  (pentru  spin-off);  activităţi  de 
cercetare-dezvoltare  sau  achiziţia  de  servicii  pentru  cercetare-dezvoltare;  achiziţia  de 
servicii de consultanţă pentru inovare; achiziţia de servicii suport pentru inovare; studii de 
piaţă, activităţi pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării/ know-how/ brevetului/ 
licenţei; activităţi legate de informarea beneficiarilor.

➢ Termenul limită de depunere a proiectelor: depunere continuă

Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică 
➢ Pot aplica: APL; ONG; parteneriate între acestea; Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.
➢ Pentru: construirea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea clădirilor în care vor funcţiona/

funcţionează  Centrele  Naţionale  de  Informare  şi  Promovare  Turistică,  achiziţionarea  de 
echipamente  şi  software,  pentru  dotarea  Centrelor  Naţionale  de  Informare  şi  Promovare 
Turistică, crearea bazelor de date cu informaţii turistice, necesare Centrelor Naţionale de 
Informare şi Promovare Turistică.

➢ Termenul de depunere a proiectelor: 1 octombrie 2009

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

