
   

 

 

ACTUAL 
Antreprenoriat - Competitivitate - Tehnologie -  

Utilitate - Abordare Locala 

 

Regiunea Centru 

POCU 82/3/7/106006 

 

Newsletter #11 

Martie 2021 

  



   

 

 

Programe de finanțare 

 

În 2021, firmele mici și mijlocii (IMM) europene vor putea obține fonduri 

nerambursabile, ca și până acum, din politica de coeziune, care va avea alocat un 

buget total de 47,15 miliarde de euro. 

În plus, IMM-urile vor putea accesa și finanțări pentru a-și asigura lichiditățile și 

solvabilitatea, printr-un mecanism nou, REACT-UE, în valoare totală de 42,45 

miliarde de euro, care va finanța și alte obiective. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din 

cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat pe data de 30 decembrie 2020, 

Ordinul nr. 1586/29.12.2020/3678/29.12.2020 pentru modificarea Schemei de 

ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice 

generate de pandemia COVID – 19, aprobată prin Ordinul Ministrului Fondurilor 

Europene şi Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri nr. 

1.060/2.857/2020. 



   

 

Politica de coeziune 2021-2027 are cinci Obiective de Politică: 

 OP1: O Europă mai inteligentă alocare de circa 6 mld. Euro 

Acest obiectiv va fi transpuns la rândul său prin alte 4 obiective și anume: 

A. Consolidarea competitivității economiei românești 

B. Crearea de noi companii și creșterea ratei de supraviețuire a acestora 

C. Facilitarea accesului la finanțare pt IMM uri, inclusiv prin încurajarea finanțării 

inițiale și timpurii a start up urilor 

D. Internaționalizarea afacerilor românești 

Alocare: Se alocă 35% din totalul Fondului European de Dezvoltare Regională/Stat 

Membru, ceea ce în cazul României reprezintă o alocare de aproximativ 6 miliarde 

de euro. 

 OP2: O Europă mai verde 

 OP3: O Europă mai conectată 

 OP4: O Europă mai socială alocare de cca. 8 mld. Euro 

Va fi derulat prin Fondul Social European (FSE) și dispune de 4 obiective: 

A. Încurajarea antreprenoriatului (noi programe StartUp de succes) 

StartUp Rural 

StartUp Student 

StartUp Diaspora 

StartUp Restart 



   

 

 

B. Calificarea angajaților (educație inclusiv pe tot parcursul vieții) 

C. Pregătire profesională și antreprenorială 

D. Mecanisme și instrumente de finanțare 

Alocare: Circa 8 miliarde de euro. La sfârșitul lunii ianuarie va fi o ultimă rundă de 

negocieri referitoare la programele de finanțare propuse de România prin OP1 și 

OP4. 

 OP5: O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

Conform fonduri-structurale.ro, finanțările IMM, în vigoare în această perioadă, 

sunt următoarele: 

 Proof of concept - produse inovatoare 

Investiții în: activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul 

principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de 

produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piață în domenii precum: 



   

 

bioeconomie, TIC, spațiu și securitate, energie, mediu şi schimbări climatice, eco-

nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate. 

Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt societățile comerciale sau societăți 

cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, 

întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii). 

Proiectul se referă la creșterea gradului de inovare al companiei prin 

implementarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de 

specializare inteligentă, respectiv: 

- Bioeconomie 

-Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate 

- Energie, mediu şi schimbări climatice 

- Eco-nano-tehnologii și materiale avansate 

- Sănătate 

-Alte domenii identificate la nivel regional 

Finanțare acordată: maximum 200.000 euro 

Tipul de program: POR 1.2 

 Granturi pentru investitii acordate IMM-rilor (OUG 130/2020) 

Tipul de program: POC 3.1.1 

 Producție energie regenerabilă 

Tipuri de activități: creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai 

puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal). 

Finanțare acordată: 125.788.236 euro (valoare totală apel) 

Tipul de program: POIM 6.1 

 Vouchere pentru IMM-urile (inclusiv start-up-urile) inovative în domeniul 

medical 

Vouchere pentru dezvoltare prototip: sprijin pentru dezvoltare prototip sau pentru 

conceptualizarea unei soluții (proof of concept, studii de fezabilitate) și care să 

vizeze digitalizarea în domeniul diagnosticului medical și al lanțurilor valorice 

conexe. 



   

 

Vouchere de inovare pentru soluții personalizate: sprijin pentru dezvoltarea în 

comun a unui produs sau serviciu nou pe baza unui concept demonstrat existent și 

prin care este vizată digitalizarea în diagnosticul medical și al lanțurilor valorice 

conexe. 

Finanțare acordată:  

Vouchere pentru dezvoltare prototip: până la 20.000 euro/IMM; până la 60.000 

euro/proiect 

Vouchere de inovare pentru soluții personalizate: până la 50.000 euro/IMM; până la 

150.000 euro/proiect 

Tipul de program: Rețeaua DIGI-B-CUBE: Schema de vouchere pentru IMM-urilor 

inovative în domeniul medical 

 Demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

Următoarele activități pot fi finanțate în cadrul acestui apel: 

- activități care susțin inovația în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon 

în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și 

utilizarea de carbon într-un mod sigur pentru mediu care contribuie în mod 

substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și a produselor care le 

înlocuiesc pe cele cu consum de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I 

la Directiva ETS UE, 

- activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care 

vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță a mediului; 

- activități care ajută la stimularea construcției și funcționării tehnologiilor 

inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei 

- Investiții în active corporale  

- Investiții în active necorporale (cunoştinţe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, 

licențe, mărci comerciale, programe 

Valoarea maximă a grantului este stabilită pentru fiecare proiect pe baza calculului 

de costuri relevante efectuat conform metodologiei și acoperă până la 60% din 



   

 

costurile relevante ale proiectelor. Grantul va fi plătit în sume forfetare (lump 

sum). 

Tipul de program: Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea 

tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

 MFP: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care 

promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă 

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-

uri sau întreprinderi mari. 

Perioadă depunere: 15 decembrie 2020 - 31 decembrie 2023. 

 


