Serviciul Programe, Conducere Instituțíonală și Situații de Urgență
Compartimentul Afaceri Europene și Programe

SURSA:
www.fonduri-ue.ro
www.afir.info
www.inforegio.ro
www.madr.ro
www.nord-vest.ro
www.finantare.ro

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Aprilie 2022
Nr
crt

Program de finanțare

1.

PNRR
Valul renovării –
Renovare integrată
clădiri publice

Obiectivele
Activități/cheltuieli eligibile
Solicitanți eligibili
programului
Programe de finanțare acordate de Uniunea Europeana, Guvernul României sau din
alte surse
Renovarea
 Lucrări de consolidare seismică a
 Autorități publice
energetică
clădirilor existente
centrale: ministere,
moderată sau
organe de specialitate din
 Lucrări de reabilitare termică a
aprofundată a
subordinea/în
elementelor de anvelopă a clădirii
clădirilor
coordonarea Guvernului
 Lucrări de reabilitare termică a
publice,
ori a ministerelor,
sistemului de încălzire/a sistemului de
respectiv
instituții publice din
furnizare a apei calde de consum
renovarea
subordinea/coordonarea
 Instalarea unor sisteme alternative de
integrată a
Guvernului, ori a
producere a energiei electrice și/sau
clădirilor
ministerelor, autorităţi
termice pentru consum propriu,
publice
administrative autonome,
utilizarea surselor regenerabile de
(eficiență
instituția prefectului
energie
energetică și
 Autorități și instituții
 Lucrări de
consolidare
publice locale:
instalare/reabilitare/modernizare a
seismică)
sistemelor de climatizare și/sau ventilare
UAT (județ, municipiu reședință
mecanică pentru asigurarea calității
de județ, municipiu, orașe,
aerului interior
comune), Municipiul București
 Lucrări de reabilitare/modernizare a
+sectoarele
instalațiilor de iluminat în clădiri
 Sisteme de management energetic
Instituții publice și servicii

Termen
limită

Prima
rundă
-1
aprilie 30 mai
A doua
rundă
1
septembri
e - 31
octombrie

Nr
crt

Program de finanțare

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului











integrat pentru clădiri
Sisteme inteligente de umbrire pentru
sezonul cald
Modernizare sisteme tehnice ale
clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii
clădirilor pentru soluții inteligente
Lucrări de reabilitare a instalațiilor de
fluide medicale (instalații de oxigen)
Lucrări de recompartimentări interioare
în vederea organizării optime a
fluxurilor și circuitelor medicale, doar
pentru clădirile în care se desfășoară
activități medicale
Alte tipuri de lucrări
Lucrări pentru echiparea cu stații de
încărcare pentru mașini electrice,
conform prevederilor Legii nr. 372/2005
privind performanța energetică a
clădirilor, republicată
Lucrări conexe pentru respectarea altor
cerințele fundamentale privind calitatea
în construcții (securitate la incendiu,
igienă, sănătate și mediu înconjurător,
siguranță și accesibilitate în exploatare,
protecție împotriva zgomotului, utilizare
sustenabilă a resurselor naturale),
aplicabile după caz

Solicitanți eligibili

Termen
limită

publice organizate ca instituții
publice de interes local/județean
(finanțate din bugetul local),
aflate în subordinea UAT


Parteneriate între
entitățile menționate

Valoarea finanțării






cost unitar pentru
lucrările de consolidare
seismică de 500 Euro/mp
(arie desfășurată), fără
TVA
cost unitar pentru
lucrările de renovare
moderată de 440
Euro/mp (arie
desfășurată), fără TVA
cost unitar pentru
lucrările conexe de 500
Euro/mp (arie
desfășurată), fără TVA

Contributia beneficiarului:
0%
Informații suplimentare:
Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și
Administrației
https://www.mdlpa.ro/pages/
2

Nr
crt
2

Program de finanțare

PNRR
Valul renovării –
Renovarea energetică
moderată sau
aprofundată a
clădirilor publice

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului
Renovarea
energetică
moderată sau
aprofundată a
clădirilor
publice,
respectiv
renovarea
integrată a
clădirilor
publice
(eficiență
energetică și
consolidare
seismică)


















Lucrări de reabilitare termică a
elementelor de anvelopă a clădirii
Lucrări de reabilitare termică a
sistemului de încălzire/a sistemului de
furnizare a apei calde de consum
Instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei electrice și/sau
termice pentru consum propriu,
utilizarea surselor regenerabile de
energie
Lucrări de
instalare/reabilitare/modernizare a
sistemelor de climatizare și/sau ventilare
mecanică pentru asigurarea calității
aerului interior
Lucrări de reabilitare/modernizare a
instalațiilor de iluminat în clădiri
Sisteme de management energetic
integrat pentru clădiri
Sisteme inteligente de umbrire pentru
sezonul cald
Modernizarea sistemelor tehnice ale
clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii
clădirilor pentru soluții inteligente
Lucrări pentru echiparea cu stații de
încărcare pentru mașini electrice,
conform prevederilor Legii nr. 372/2005
privind performanța energetică a
clădirilor, republicată)
Lucrări de reabilitare a instalațiilor de
fluide medicale (Instalații de oxigen)
Lucrări de recompartimentări interioare

Solicitanți eligibili
pnrr
 Autoritățile publice
centrale: ministerele,
organe de specialitate din
subordinea/coordonarea
Guvernului ori a
ministerelor, instituțiile
publice din subordinea
sau coordonarea
Guvernului/ ministerelor,
autorităţile administrative
autonome, instituția
prefectului
 Autoritățile și instituțiile
publice locale:
 UAT (județ, municipiu
reședință de județ,
municipiu), Municipiul
București și sectoarele
 Instituții publice și
servicii publice
organizate ca instituții
publice de interes local
sau județean (finanțate
din bugetul local), aflate
în subordinea unităților
administrativ teritoriale
 Parteneriate între
entitățile de mai sus,
condiția să aparțină
aceluiași județ

Termen
limită
Prima
rundă
-1
aprilie 30 mai
A doua
rundă
1
septembri
e - 31
octombrie

3

Nr
crt

Program de finanțare

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului




în vederea organizării optime a
fluxurilor și circuitelor medicale, doar
pentru clădirile în care se desfășoară
activități medicale
Alte tipuri de lucrări
Instalare de stații de încărcare rapidă
pentru vehicule electrice aferente
clădirilor publice (cu putere peste 22
kW), cu două puncte de încărcare/stație

Solicitanți eligibili






Termen
limită

cost unitar pentru
lucrările de renovare
moderată de 440
Euro/mp arie desfășurată,
fără TVA
cost unitar pentru
lucrările de renovare
aprofundată de 500
Euro/mp arie desfășurată,
fără TVA
cost pentru o stație de
încărcare rapidă (cu
putere peste 22 kW) cu
câte două puncte de
încărcare/stație de 25.000
Euro/stație

Informatii suplimentare:
Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și
Administrației

3

Renovarea
energetică
Valul renovării:
moderată sau
Renovarea integrată aprofundată a
clădirilor
(consolidare seismică
rezidențiale
și renovare energetică multifamiliale
moderată) a clădirilor , respectiv
renovarea
PNRR







Lucrări de consolidare seismică a
clădirilor existente
Lucrări de reabilitare termică a
elementelor de anvelopă a clădirii
Lucrări de reabilitare termică a
sistemului de încălzire/a sistemului de
furnizare a apei calde de consum
Instalarea unor sisteme alternative de

https://www.mdlpa.ro/pages/
pnrr
UAT: comună, oraș,
Municipiul București
sectoarele
Valoarea grantului:


cost unitar pentru
lucrările de consolidare
seismică de 500 Euro/m2

Prima
rundă
-1
aprilie 30 mai
A doua
rundă
1
4

Nr
crt

Program de finanțare
rezidențiale
multifamiliale

Obiectivele
programului
integrată a
clădirilor
rezidențiale
multifamiliale
(eficiență
energetică și
consolidare
seismică

Activități/cheltuieli eligibile













Solicitanți eligibili

producere a energiei electrice și/sau
(arie desfășurată), fără
termice pentru consum propriu;
TVA
Utilizarea surselor regenerabile de
 cost unitar pentru
energie
lucrările de renovare
Lucrări de
moderată de 200
instalare/reabilitare/modernizare a
Euro/m2 (arie
sistemelor de climatizare și/sau ventilare
desfășurată), fără TVA
mecanică pentru asigurarea calităţii
 cost unitar pentru
aerului interior
lucrările conexe de 500
Lucrări de reabilitare/modernizare a
Euro/m2 (arie
instalațiilor de iluminat în clădiri
desfășurată), fără TVA
Sisteme de management energetic
Contribuția beneficiarului:
integrat pentru clădiri
Sisteme inteligente de umbrire pentru
Minimum 0% (fără TVA)
sezonul cald
Modernizarea sistemelor tehnice ale
Informatii suplimentare:
clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii
clădirilor pentru soluții inteligente
Ministerul Dezvoltării
Lucrări pentru echiparea cu stații de
Lucrărilor Publice și
încărcare pentru mașini electrice,
Administrației
conform prevederilor Legii nr. 372/2005
privind performanța energetică a
https://www.mdlpa.ro/pages/
clădirilor, republicată
pnrr
Alte tipuri de lucrări
Lucrări conexe pentru respectarea altor
cerințele fundamentale privind calitatea
în construcții (securitate la incendiu,
igienă, sănătate și mediu înconjurător,
siguranță și accesibilitate în exploatare,
protecție împotriva zgomotului, utilizare
sustenabilă a resurselor naturale),
aplicabile după caz

Termen
limită
septembri
e - 31
octombrie

5

Nr
crt
4

Program de finanțare
PNRR
Valul renovării:
Renovarea energetică
moderată a clădirilor
rezidențiale
multifamiliale pentru
comunități expuse
riscului de sărăcie și
excluziune socială

Obiectivele
programului
Renovarea
energetică
moderată sau
aprofundată a
clădirilor
rezidențiale
multifamiliale
, respectiv
renovarea
integrată a
clădirilor
rezidențiale
multifamiliale

Activități/cheltuieli eligibile
















5

PNRR
Valul renovării –




Solicitanți eligibili

Lucrări de reabilitare termică a
UAT-uri din mediul rural și
elementelor de anvelopă a clădirii
urban
Lucrări de reabilitare termică a
sistemului de încălzire/a sistemului de
furnizare a apei calde de consum
Valoarea grantului
Instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei electrice și/sau
Cost unitar per componentă
termice pentru consum propriu,
(bloc de locuințe) pentru
utilizarea surselor regenerabile de
lucrările de renovare
energie
moderată de 200 Euro/m2
Lucrări de
(arie desfășurată), fără TVA
instalare/reabilitare/modernizare a
sistemelor de climatizare și/sau ventilare
Contribuția beneficiarului:
mecanică pentru asigurarea calității
aerului interior
Minimum 0% (fără TVA)
Lucrări de reabilitare/modernizare a
instalațiilor de iluminat în clădiri
Sisteme de management energetic
integrat pentru clădiri
Sisteme inteligente de umbrire pentru
sezonul cald
Modernizarea sistemelor tehnice ale
clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii
clădirilor pentru soluții inteligente
Lucrări pentru echiparea cu stații de
încărcare pentru mașini electrice,
conform prevederilor Legii nr. 372/2005
privind performanța energetică a
clădirilor, republicată)
Alte tipuri de lucrări
Lucrări de reabilitare termică a
UAT: comună, oraș,
elementelor de anvelopă a clădirii
Municipiul București
sectoarele
Lucrări de reabilitare termică a

Termen
limită
Prima
rundă
-1
aprilie 30 mai
A doua
rundă
1
septembri
e - 31
octombrie

Prima
rundă
-1
6

Nr
crt

Program de finanțare

Obiectivele
programului

Renovarea energetică
moderată sau
aprofundată a
clădirilor rezidențiale
multifamiliale

6

PNRR
Sprijinirea

Sprijinirea
investițiilor în

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

sistemului de încălzire/a sistemului de
furnizare a apei calde de consum
 Instalarea unor sisteme alternative de
Valoarea grantului:
producere a energiei electrice și/sau
termice pentru consum propriu,
 Cost unitar pentru
utilizarea surselor regenerabile de
lucrările de renovare
energie
moderată de 200
 Lucrări de
Euro/m2 (arie
instalare/reabilitare/modernizare a
desfășurată), fără TVA
sistemelor de climatizare și/sau ventilare
 cost unitar pentru
mecanică pentru asigurarea calității
lucrările de renovare
aerului interior
aprofundată de 250
 Lucrări de reabilitare/modernizare a
Euro/mp (arie
instalațiilor de iluminat în clădiri
desfășurată), fără TVA
 Sisteme de management energetic
 cost pentru o stație de
integrat pentru clădiri
încărcare rapidă (cu
 Sisteme inteligente de umbrire pentru
putere peste 22kW) cu
sezonul cald
câte două puncte de
 Modernizarea sistemelor tehnice ale
încărcare/stație de 25.000
clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii
Euro/stație
clădirilor pentru soluții inteligente
 Lucrări pentru echiparea cu stații de
Contribuția beneficiarului:
încărcare pentru mașini electrice,
conform prevederilor Legii nr. 372/2005 Minimum 0% (fără TVA)
privind performanța energetică a
clădirilor, republicată
 Alte tipuri de lucrări
 Instalare de stații de încărcare rapidă
pentru vehicule electrice aferente
clădirilor (cu putere peste 22kW), cu
două puncte de încărcare/stație
1. Realizare capacităţi noi de producere
Schema de ajutor de stat prin
energie electrică din surse eoliene,
procedură de ofertare

Termen
limită
aprilie 30 mai
A doua
rundă
1
septembri
e - 31
octombrie

31 mai
2022
7

Nr
crt

Obiectivele
programului
noi capacități
investiţiilor în noi
de producere
capacităţi de
producere a energiei a energiei
electrice din
electrice din surse
surse
regenerabile de
regenerabile
energie eoliană și
de energie
solară, cu sau fără
eoliană și
instalații de stocare
integrate, exceptate de solară, cu sau
fără instalații
la notificarea
de stocare
ajutorului de stat
integrate, cu
termen de
finalizare a
proiectelor,
respectiv
conectare la
rețea – luna
iunie 2024

Activități/cheltuieli eligibile

Program de finanțare

cu/fără instalații de stocare integrate ca
activitate secundară, stocarea având
maximum 20% din valoarea ajutorului
de stat
2. Realizare capacităţi noi de producere
energie electrică din surse solare, cu/fără
instalații de stocare integrate ca
activitate secundară, stocarea având
maximum 20% din valoarea ajutorului
de stat




Achiziționarea de instalaţii/echipamente
pentru construirea de capacități noi de
producție a energiei electrice din surse
regenerabile de energie eoliană și solară,
cu sau fără stocare
Construcții care fac obiectul proiectului
de producere a energiei electrice din
surse regenerabile de energie eoliană și
solară, cu sau fără stocare

Nu sunt eligibile proiectele care propun doar
capacitate de stocare – realizarea de capacități
noi de producție a energiei electrice vizează
crearea de instalații noi de producție, cu/fără
instalații de stocare integrate, acolo unde nu au
existat până în prezent
Nu sunt eligibile proiectele propuse pentru a
înlocui capacități mai vechi de producere
energie din surse eoliene/solare și nici
proiectele care vizează extinderea unor unități
de producție de energie electrică

Solicitanți eligibili

Termen
limită

concurențială se
adresează microîntreprinde
rilor, IMM, și
întreprinderilor mari,
inclusiv întreprinderi nou
înființate, cu activitate
înscrisă în statutul societăţii,
principală sau între altele,
activitate privind producerea
de energie electrică (în
scopul comercializării
și/sau consumului propriu
în cadrul societății sau
grupului de societăți),
corespunzătoare diviziunii
35: “Producţia şi furnizarea
de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat”, clasa
CAEN 3511 – Producția de
energie electrică și care au
depus la Ministerul Energiei
oferta înaintea demarării
lucrărilor
Valoarea grantului:
Valoarea ajutorului de stat
acordat în cadrul schemei pe
MW instalat este de maximum:
Energie eoliană
1.300.000 Euro/MW- pentru
capacități instalate între 0,2 MW
8

Nr
crt

Program de finanțare

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului

Solicitanți eligibili

Termen
limită

(exclusiv) și 1 MW (inclusiv)
650.000 Euro/MW- pentru
capacități instalate mai mari de 1
MW
Energie solară
750.000 Euro/MW – pentru
capacități instalate între 0,2 MW
(exclusiv) și 1 MW (inclusiv)
425.000 Euro/MW – pentru
capacități instalate mai mari de 1
MW
Valoarea maximă a ajutorului
15.000.000
euro/întreprindere/proiect de
investiții
Contribuția beneficiarului:

7

PNRR
Sprijinirea
investiţiilor în noi
capacităţi de
producere a energiei
electrice din surse
regenerabile de
energie eoliană și
solară, aferente
schemei de ajutor de

Producţie
majorată a
energiei din
surse
regenerabile
eoliene si
solare prin
instalarea de
noi capacități
de producere
a energiei din





Achiziţionare instalaţii/echipamente
pentru construirea de capacități noi de
producție a energiei electrice din surse
regenerabile de energie eoliană și solară
cu sau fără stocare
Construcţii care fac obiectul proiectului
de producere a energiei electrice din
surse regenerabile de energie eoliană și
solară, cu sau fără stocare

Variabilă
Societăţile (IMM și
intreprinderi mari, inclusiv
întreprinderi nou
înființate în baza Legii
nr.31/1990 sau constituite
conform legislaţiei specifice
din statul membru
provenient, care au ca
activitate și producerea de
energie electrică (pentru
comercializare sau consum

30.
04.2022

9

Nr
crt

Program de finanțare
stat notificată

Obiectivele
programului
surse
regenerabile,
cu sau fără
instalații de
stocare
integrate

Activități/cheltuieli eligibile
Valoarea grantului:
Maximum:



650.000 Euro/MW pentru energia
eoliană
425.000 Euro/MW pentru energia solară

Contribuția beneficiarului:

8

AFM
Programul privind
ecologizarea zonelor
afectate de deșeuri –
Curățăm România

Ecologizarea
zonelor
afectate de
deșeuri

Maximum 50%
 Ecologizarea zonelor afectate de
poluarea cu deșeuri (plastic, metal,
deșeuri de echipamente electrice și
electronice, sticlă, hârtie, cartoane,
lemn, cauciuc, materiale textile, baterii
și acumulatori, anvelope), inclusiv a
gospodăriilor, zonelor de protecție din
jurul lacurilor naturale, lacurilor de
acumulare, cursurilor de apă, digurilor,
canalelor, barajelor și a altor lucrări
hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de
pe raza teritorială a UAT/ADI, dacă
cantitățile de deșeuri nu intră în
responsabilitatea operatorilor
licențiați/autorizați, conform
contractelor încheiate de solicitant cu
aceștia.
Valoarea grantului:
Suma maximă acordată de AFM pentru
finanțarea unui proiect se stabilește în funcție
de numărul locuitorilor UAT sau, în cazul ADI,
în funcție de numărul cumulat de locuitori ai

Solicitanți eligibili

Termen
limită

propriu în cadrul societății
sau grupului de
societăți) corespunzătoare
diviziunii 35: „Producţia şi
furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze,
apă caldă şi aer
condiţionat” clasa CAEN
3511 – Producția de energie
electrică
Unitățile administrativteritoriale: comune, orașe,
municipii, județe, subdiviziuni
administrativ-teritoriale și
asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară

6 iunie
2022

Beneficiarii finanțării pot coopta
voluntari din comunitățile locale,
inclusiv din rândul instituțiilor
publice, unităților de învățământ,
operatorilor economici și/sau
puși la dispoziție de ONG-uri.

Informații suplimentare:
Administrația Fondului de
Mediu
https://www.afm.ro/curatam_
romania_ghid.php
10

Nr
crt

Program de finanțare

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Localități mici și mijlocii – orașe
și aglomerări urbane, grupuri
formate din mai multe
municipalități ori zone
funcționale (inclusiv zonele
transfrontaliere) sub 100.000
locuitori.

23 mai
2022, ora
17:00

UAT care intră în componență, astfel:











9

Comisia Europeană
Sprijin pentru noile
inițiative locale
europene Bauhaus

Sprijinirea
sistemului
edilitar prin
asistență
tehnică din
partea unui
grup de
experți
interdisciplina

30.000 lei pentru solicitantul care are ≥
400.001 locuitori;
27.000 lei pentru solicitantul care are
între 200.001 și 400.000 locuitori;
24.000 lei pentru solicitantul care are
între 100.001 și 200.000 locuitori;
21.000 lei pentru solicitantul care are
între 50.001 și 100.000 locuitori;
18.000 lei pentru solicitantul care are
între 20.001 și 50.000 locuitori;
15.000 lei pentru solicitantul care are
între 10.001 și 20.000 locuitori;
12.000 lei pentru solicitantul care are
între 5.001 și 10.000 locuitori;
9.000 lei pentru solicitantul care are
între 3.001 și 5.000 locuitori;
5.000 lei pentru solicitantul care are
între 1.501 și 3.000 locuitori;
3.000 lei pentru solicitantul care are ≤
1.500 locuitori.

Contribuția beneficiarului: 0%
Asistență în cele patru domenii prioritare
stabilite de finanțator sunt:





Renovarea clădirilor și spațiilor publice
existente într-un spirit circular și de
neutralitate carbon;
Conservarea și transformarea
patrimoniului cultural;
Adaptarea și transformarea clădirilor

Cei interesați vor trimite un
11

Nr
crt

Program de finanțare

Obiectivele
programului
ri.


Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

prin noi soluții de locuit la prețuri
accesibile,
Regenerarea spațiilor urbane sau
rurale.

formular de înscriere online și
documente justificative în limba
engleză.

Aspectele determinante în selectarea proiectelor
depuse:
O viziune avansată asupra modului de
reconversie a unei infrastructuri
existente, a zonelor dezafectate sau a
spațiului public pe teritoriul unității
administrative-teritoriale;
 Potențial real ca în urma acestei incubări
proiectul să devină una din inițiativele
europene Bauhaus bazate pe locație;
 Promovarea celor trei valori
complementare ale Noului Bauhaus
european: sustenabilitate, estetică și
incluziune;
 Promovarea unui proiect de viitor,
inovator, care să abordeze provocările
locale ale vremurilor noastre, dar și
dorința de a experimenta noi valori
adăugate pentru utilizatori, locuitori și
teritorii.
Construcția/reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea centrelor comunitare
integrate.


10

POR/8/8.1/B/3/7
Centre comunitare
integrate

Creșterea
accesibilității
serviciilor de
sănătate,
comunitare și
a celor de
nivel
secundar, în

Informatii suplimentare
Comisia Europeana
https://c.ramboll.com/localsupport-new-europeanbauhaus?hsLang=en

UAT incluse în Anexei 14 la
Ghid şi parteneriatele între
acestea şi:



Valoarea grantului:
Între 10.000 și 100.000 euro.

Termen
limită

10 mai
2022

Alte UAT;
Orice alte
autorități/instituții
publice care pot contribui
12

Nr
crt

Program de finanțare

Obiectivele
programului
special pentru
zonele sărace
și izolate.

Activități/cheltuieli eligibile
Contribuția beneficiarului:
2%

Solicitanți eligibili

Termen
limită

la buna implementare a
proiectului.
Informatii suplimentare:
ADR NV

11

Programul Național
de Investiții „Anghel
Saligny”

12 PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 9, PI
9.1
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea

Asigurarea
serviciului de
bază pentru
cetățenii care
nu sunt
racordați la
rețeaua de
gaze naturale,
respectiv
modernizarea
infrastructurii
existente.
Reducerea
numărului de
persoane
aflate în risc
de sărăcie şi
excluziune
socială, prin
măsuri
integrate






www.nord-vest.ro
înființarea de noi sisteme de distribuție a Unități administrativ-teritoriale
gazelor naturale;
Valoarea grantului:
extinderea sistemului de distribuție a
gazelor naturale în localitățile din cadrul Bugetul este de 55,5 miliarde lei.
unei unități administrativ-teritoriale;
modernizarea sistemelor de distribuție a Contribuția beneficiarului:
Neprecizat
gazelor naturale prin transformarea în
sisteme inteligente de distribuție a
Informatii suplimentare:
gazelor naturale.

Intervențiile identificate în Strategiile de
Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile
de Acțiune Locală:




comunităţii


investiţii în infrastructura de locuire –
construirea/reabilitare/modernizare
locuinţelor sociale
investiţii în infrastructura de sănătate,
servicii sociale –
construcția/reabilitarea/modernizarea/do
tarea centrelor comunitare integrate
medico-sociale
investiţii în infrastructura de educaţie –

26 aprilie
2022

https://www.mdlpa.ro/subarticles
/5/mdlpadeschideapeluriproiecte
gazeanghelsaligny
UAT oraș/municipiu/sectoare
29 aprilie
București – ca membre în
2022
Grupul de Acțiune Locală din
cadrul Listei SDL-urilor
selectate la finanțare
Parteneriate între UAT
oraș/municipiu/sectoare
București – membru în Grupul
de Acțiune Locală din cadrul
Listei SDL-urilor selectate la
finanțare și lider de parteneriat –
și furnizori publici și privați de
servicii sociale
Furnizori publici și privați de
13

Nr
crt

Program de finanțare

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului





construire/reabilitare/modernizare/dotar
ea de unităţi de învăţământ
preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli
primare, şcoli gimnaziale etc.)
investiții în amenajări ale spațiului
urban degradat al comunității
defavorizate
construirea/dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de
economie socială de inserţie

Solicitanți eligibili

Termen
limită

servicii sociale acreditați
conform legislației în vigoare, cu
o vechime de cel puțin un an,
înainte de depunerea proiectului,
cu competențe în furnizare de
servicii sociale, comunitare,
desfășurare de activități
recreativ-educative, culturale,
agrement și sport
Întreprinderi de economie
socială de inserție

Valoarea
grantului:
Valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile:

Informatii suplimentare:

30.000 euro – pentru apelurile de proiecte
POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si
POR/2019/9/9.1/1/BI

www.nord-vest.ro

Valoarea totală maximă a pachetului de proiecte
de infrastructură la nivel de strategie: 4.900.000
euro

13

MECANISM
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 2014-

Contribuția beneficiarului:
Minim 2% pentru celelalte categorii de
beneficiari
Creșterea
 Servicii de consultanță;
capacității de
 Desfășurare întâlniri de lucru,
a
workshop-uri virtuale pentru definirea
gestiona/reduc
problematicilor și a soluțiilor privind
e/elimina
închiderea depozitelor temporare de
riscurile
deșeuri municipale, vizate prin proiect
generate de
de factorii de decizie;
substanțele





Autorități locale sau
regionale
(municipale/județene)
Proiectul poate fi
implementat și în
parteneriat entități din
România și/sau Statele

9 mai
2022

14

Nr
crt

Program de finanțare
2021
Măsuri de reducere a

Obiectivele
programului
periculoase și
deșeurile
municipale.

contaminării cu

Activități/cheltuieli eligibile




substanțe periculoase
în depozite



municipale temporare





14

PROGRAMUL
ENERGETIC ÎN
ROMÂNIA –
Cunoștințe sporite
despre energie

Energie cu
consum mai
mic de carbon
și securitate
sporită a
aprovizionării
.






regenerabilă, eficiență
energetică






Elaborare studii de impact asupra
mediului privind riscurile create de
depozitele temporare de deșeuri
municipale;
Elaborarea măsurilor și acțiunilor de
închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;
Elaborarea unor studii de fezabilitate
privind implementarea măsurilor de
închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;
Implementarea măsurilor de închidere a
depozitelor temporare de deșeuri
municipale;
Elaborare ghiduri de bune practici
privind rezultatul proiectului/a măsurilor
de închidere și implementarea acestora.
Training-uri, seminarii, mentorat,
campanii media etc.;
Conferințe/workshop-uri în domeniul
energiei regenerabile, eficienței
energetice;
Credite educaționale la nivel terțiar
privind energia regenerabilă, eficiența
energetică și securitatea energetică;
Instruirea personalului în consiliere
energetică;
Instruire publicului larg despre
modalitățile de utilizare a energiei mai
eficient;
Sprijin pentru training în implementarea
sistemelor de management energetic,
care includ eficiența energetică,

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Donatoare
Valoarea grantului:
Între 1.300.000 și 2.500.000 euro
Contribuția beneficiarului:
0%
Granturi SEE si Norvegiene
http://eeagrantsmediu.ro/ro_ro/s
ubstante-periculoase/mmap-incalitate-de-operator-de-programpentru-granturile-see-20142021-lanseaza-astazi-9-martie2022-ghidul-solicitantului-apelde-propuneri-pentru-masuri-dereducere-a-contaminarii-cu/
Orice entitate, publică sau
privată, comercială sau
necomercială și organizație
neguvernamentală, înființată
ca persoană juridică în
România.

31 mai
2022

Parteneri eligibili:
Entități publice/private,
comerciale/necomerciale,
stabilite ca persoană juridică
în Norvegia sau în România.

Valoarea grantului:
Între 50.000 și 200.000 euro.
15

Nr
crt

Program de finanțare

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului







15

START ONG, ediția
2022
Finanțator Kaufland
România și Asociația
Act for Tomorrow

generarea locală de surse regenerabile,
suficiența/securitatea energetică, crearea
unei echipe de management energetic în
industrii, autorități publice locale,
universități, cu excepția cerințelor
impuse de lege;
Sprijinirea abilităților privind evaluarea
preliminară, pregătirea și dezvoltarea
unei investiții energetice, inclusiv
cunoștințe legate de cum se vinde și
cum se cumpără eficiență energetică;
Sprijin pentru training-uri pentru
depășirea barierelor interne/externe
pentru eficiența energetică ce urmează a
fi implementată;
Sprijin pentru instruiri ale autorităților
publice locale în relația cu asociațiile de
gospodării/blocuri.
Domeniul Educație
Domeniul Social
Domeniul Sănătate
Domeniul Mediu
Domeniul Cultural

Încurajarea

ONG-urilor,

grupurilor

informale/de

inițiativă și

instituțiilor să
dezvolte/să
implementeze Valoarea grantului:
proiecte de
 pragul I, cu o valoare de până la 1.000
responsabilitat
de euro;
e socială care
 pragul II, cu o valoare cuprinsă între
să ducă la
1.000 și 5.000 de euro;
dezvoltarea
comunităților
 pragul III, cu o valoare cuprinsă între
din care
5.000 și 10.000 de euro.
acestea fac

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%
Informatii suplimentare:
https://www.innovasjonnorg
e.no/en/start-page/eeanorway-grants/calls-forproposals/310522-romaniarenewable-energy-andenergy-efficiency/

ONG-uri și fundații;
Instituții publice din sfere
precum:



31
decembrie
2022

educația (grădinițe, școli,
licee)
cu rol social (cantine,
centre pentru persoane
vârstnice și copii)

Informatii suplimentare:
https://startong.ro/blog/e50016

Nr
crt

16

Program de finanțare

PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE
Decontaminarea
siturilor poluate
istoric – proiecte noi

Obiectivele
programului
parte.

Implementare
măsuri de
decontaminar
e şi
ecologizare a
unor situri
contaminate şi
abandonate,
deţinute de
autorităţile
publice sau
pentru care au
responsabilitat
e în procesul
de
decontaminar
e

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

000-gata-sa-sustina-ong-urilemici-si-institutiile-deinvatamant-prin-programul-startong-in2022/?fbclid=IwAR1xXH31BV
WD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWv
Xf2H7X5MunyOwqprBoHwg8s
brzE
Activităţi de decontaminare şi ecologizare
Autorităţi publice/instituții
30 iunie
situri poluate istoric, inclusiv refacere
publice, structuri
2022
ecosisteme naturale şi asigurarea calităţii
subordonate acestora, pentru
solului în vederea protejării sănătăţii umane.
situri contaminate istoric
Investiţiile urmăresc diminuarea riscului
aflate în proprietate/puse la
existent pentru sănătatea umană şi pentru
dispoziţie de către proprietar
mediu cauzat de activităţile industriale
– printr-un act juridic – în
desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri
vederea implementării
pentru atenuarea riscurilor identificate,
proiectului
astfel încât să se atingă riscul acceptabil.
Utilizarea infrastructurii verzi va fi
Contribuția
considerată o opțiune prioritară pentru
beneficiarului:
acțiunile de decontaminare (biodecontaminarea siturilor poluate)
Pentru beneficiari autorități
Informatii suplimentare:
publice locale/ instituții
subordonate acestora, finanțate
de la bugetul local:
https://www.fonduriMinim 2%
ue.ro/comunicare/noutati-amoi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99teperioada-de-depunere-a-cererilor-dePentru beneficiari instituții
finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrulcentrale, finanțate de la bugetul
apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3de stat:
reducerea-suprafe%C8%9BelorMinim 15%
contaminate-istoric

Contribuția beneficiarului:
0%

17

Nr
crt
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Program de finanțare
PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 4, OS 4.1
Refacerea
ecosistemelor
degradate

Obiectivele
Activități/cheltuieli eligibile
programului
Menținerea şi
 Menținerea și refacerea ecosistemelor
refacerea
forestiere și a serviciilor furnizate
ecosistemelor
 Menținerea și refacerea ecosistemelor
degradate şi a
lacustre și de ape curgătoare și a
serviciilor
serviciilor furnizate
furnizate
 Menținerea și refacerea ecosistemelor de
(împăduriri
pajiști și a serviciilor furnizate
coridoare
 Menținerea și refacerea ecosistemelor de
ecologice
peșteri și a serviciilor furnizate
etc.), situate
în afara ariilor
Valoarea grantului:
naturale
Maximum 10.000.000 euro/proiect
protejate
Contribuția beneficiarului:
Variabilă

Solicitanți eligibili








Administratori/proprietari ai
fondului forestier
național aflat în
proprietate publică
Administratori/proprietari ai
apelor de suprafață aflate
în proprietate publică
Administratori/proprietari
de pajiști permanente
aflate în proprietate
publică
Administratori/proprietari
de peșteri aflate în
proprietate publică

Termen
limită
30 iunie
2022

Informații suplimentare:

18

PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE 2014 – 2020,
AP 3, OS 3.1
Apel de proiecte
pentru dezvoltarea
infrastructurii de

Reducerea
numărului
depozitelor
neconforme şi
creşterea
gradului de
pregătire
pentru
reciclare a
deşeurilor în
România







management integrat
al deșeurilor –



Proiecte noi integrate/individuale de
consolidare şi extindere sisteme de
management integrat al deşeurilor
Consolidare capacitate instituţională a
MMAP pentru guvernanța în domeniul
managementului deșeurilor (pentru
sprijinirea implementării PNGD) și a
instituțiilor publice cu responsabilități în
domeniul managementului deșeurilor
Implementare sistem integrat de
management al deşeurilor în municipiul
Bucureşti
Proiecte de închidere a depozitelor
neconforme de deșeuri industriale

https://www.fonduriue.ro/comunicare/noutati-amoi/details/6/1406
 Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară prin
Consiliile Județene
 Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor
 Instituții publice cu
responsabilități în
domeniul
managementului
deșeurilor, în parteneriat
cu MMAP
 Primăria Municipiului
Bucureşti, primării de
sector

1 iulie
2022

18

Nr
crt

Program de finanțare

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului

proiecte noi de



investiții



periculoase și nepericuloase
Pegătire portofoliu de proiecte aferent
perioadei 2014-2020 și post 2020 (după
caz)
Proiecte de închidere a depozitelor
neconforme de deșeuri municipale
(neincluse în proiectele de management
integrat ale deșeurilor la nivel județean)

Informatii suplimentare:
http://mfe.gov.ro/poim-ghidulsolicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-demanagement-integrat-al-deseurilor-proiectenoi/

19

FUNDAȚIA NOUĂ
NE PASĂ
Programul de
Granturi pentru
finanțarea proiectelor
din domeniul
educației

Încurajarea
ONG și a
instituțiilor de
învățământ să
dezvolte și să
implementeze
proiecte care
contribuie la
îmbunătățirea
calității
procesului
educațional









Proiecte cu impact relevant în societate,
care sprijină gândirea strategică, mențin
o direcție pe termen mediu-lung și
implică direct/indirect comunitatea
locală
Creșterea nivelului general de pregătire,
îmbunătățirea calității educaționale sau
oferă șansă la educație copiilor din
comunități dezavantajate
Propuneri de soluții pentru probleme cu
care se confruntă școala, copiii și
educația din România
Creșterea nivelului de educație în
comunități neglijate prin modele testate
sau inovatoare de intervenție, cu impact

Solicitanți eligibili




Termen
limită

Ministerul Mediului,
Apelor și
Pădurilor/Administrația
Fondului pentru Mediu
Administrația Fondului
pentru Mediu

Valoarea grantului:
Nu există plafoane valorice
privind dimensiunea proiectelor
Contribuția beneficiarului:
Pentru beneficiari autorități
publice locale:
Minim 2%
Pentru beneficiari instituții
centrale, finanțate de la bugetul
de stat:
Minim 15%
ONG
Instituții de învățământ
preuniversitar
Instituții de învățământ
superior

1 iulie
2022

Valoarea
grantului:

Maximum 60.000 lei
Contribuția beneficiarului:
0%
Informații suplimentare:
19

Nr
crt

Program de finanțare

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului

Solicitanți eligibili

Termen
limită

măsurabil

20

Acordare de
garanții
PROD
guvernamenta
le pentru
Fondul Național de
asigurarea
Garantare a
lichidităților
Creditelor pentru
și finanțarea
investițiilor
de
Întreprinderile Mici și
către IMM-uri
Mijlocii
Programul IMM











achiziție de echipamente și utilaje,
inclusiv pentru reconversia de la
intermediere la producție sau demararea
de activități noi de producție
achiziție/amenajare terenuri și
achiziție/construcție hale destinate
producției
achiziție echipamente, softuri,
consultanță pentru transformarea
digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte
de retehnologizare pentru IMM-urile
care activează și dezvoltă proiecte în
industria producătoare
achiziție echipamente în vederea
alinierii la obiectivele de mediu care să
genereze eficiență energetică
consumului propriu, panouri solare,
stații de biogaz, stații de reciclare
finanțare capitalului de lucru pentru
stocuri materii prime, materiale și
mărfuri (în cazul companiilor
producătoare care dețin propriile lanțuri
de distribuție) și a altor cheltuieli de

http://www.romaniapozitiva.
ro/csr/fundatia-noua-ne-pasaa-lansat-un-program-degranturi-in-valoare-de-1milion-de-lei-pentruproiecte-dineducatie/?fbclid=IwAR1JtCP
eAohLqa9agmwJ6uN5RXR1
F_Nrc53CydaPT7mKFRfjnl
DBbcIm0es
IMM-uri din sectorul de
30 iunie
producție, inclusiv start2022
upuri:
IMM-uri care își diversifică
activitatea într-un sector
productiv, inclusiv startupuri
Persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale care
își desfășoară activitatea sau
optează pentru reconversia
activității către producție
Forme de organizare a
profesiilor liberale cu
activități de producție din
zona urbană
Valoarea grantului:
Bugetul este de 268.544.792 lei,
pentru un număr de 2.550 de
beneficiari
Contribuția beneficiarului:
20

Nr
crt

21

Program de finanțare

Programul RURAL
INVEST
Fondul Național de
Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile

Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului

Garanții
guvernamenta
le IMM-urilor
care
localizează
producția în
mediul rural și
urban mic
pentru
încurajarea
dezvoltării
afacerilor în
aceste zone










exploatare, pentru firmele care
intenționează să
deschidă/dezvolte/diversifice activități
de producție, inclusiv pentru
internaționalizare, ori să facă
reconversia de la intermediere la
producție
achiziție terenuri agricole/achiziție părți
sociale ale întreprinderilor din domeniul
agriculturii pescuitului, acvaculturii și
industriei alimentare
dotare/retehnologizare și automatizare
aliniere la obiective de mediu care să
genereze eficiență și independență
energetică
refinanțare credite de investiții și/sau
credite pentru capital de lucru
adeverințe de depozitare pentru
producătorii de cereale
agricultură, industrie alimentară,
piscicultură și acvacultură

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Minimum 10%
Informatii suplimentare:
https://www.fngcimm.ro/

Entități cu activitate în
producție/de producție în
mediul rural și urban mic
(IMM, start-upuri, persoane
fizice autorizate,
întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale,
întreprinzătorii debutanți în
afaceri cu activitatea în
producție, profesii liberale
care pot desfășura activități
productive)

30 iunie
2022

Informatii suplimentare:
https://www.fngcimm.ro/

Valoarea grantului:
Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un
număr estimat de 4.286 de beneficiari

22

Programul GARANT
CONSTRUCT
Fondul Național de
Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile

Acordare
garanții
guvernamenta
le până la
90% din
valoarea

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%
 achiziție echipamente/utilaje de
construcții, logistică industrială inclusiv
pentru demararea de activități noi în
sectorul construcții
 construcție/achiziție/amenajare hale
pentru uz propriu, demarare activități

IMM, inclusiv start-up care
desfășoară/diversifică
activitatea în domeniul
construcțiilor

30 iunie
2022

21

Nr
crt

Program de finanțare

23 Programele de
finanţare ale
Secretariatului
General al Guvernului

Obiectivele
programului
finanțărilor,
IMM-urilor
din sectorul
construcțiilor
pentru
asigurarea
lichidităților
și finanțarea
investițiilor,
pentru firme
implicate în
proiecte
privind
îmbunătățirea
eficienței
energetice,
investiții în
domeniul
energiei verzi
și aliniere la
obiectivele de
mediu
Păstrarea,
afirmarea și
promovarea
identității
etnice,
culturale,
lingvistice și
religioase a
românilor de
pretutindeni
Dezvoltarea
legăturilor cu
România ale

Activități/cheltuieli eligibile











noi în sectorul construcții
achiziți echipamente, softuri,
consultanță pentru transformare digitală
a IMM-urilor care derulează contracte în
sectorul construcții
achiziție echipamente pentru alinierea la
obiectivele de mediu care să genereze
eficiența consumului propriu, panouri
solare, stații de biogaz, stații de reciclare
finanțare capital de lucru pentru
achiziție materiale de construcții,
combustibil, energie, plată salarii pentru
IMM care derulează contracte în
sectorul construcții

Reintegrare – facilitare inserție și
reinserție socială și pe piața muncii a
cetățenilor români cu reședința sau
domiciliul în străinătate, la restabilirea
acestora în României și atragere oameni
de afaceri români din diaspora pe piața
din România
Educaţie – sprijinirea integrării
românilor cu domiciliul/reşedinţa în
străinătate în paralel cu păstrarea şi
afirmarea identităţii lingvistice a
românilor de pretutindeni şi formarea
noii generaţii

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Valoarea grantului:
Bugetul este de 495.572.822 lei,
pentru un număr de 4.165 de
beneficiari
Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%
Informatii suplimentare:
https://www.fngcimm.ro/

Asociaţii, fundaţii, unităţi de
cult, ONG ale românilor de
pretutindeni, organizaţii
internaţionale
Persoane fizice
autorizate/juridice de drept
public/privat din
România/străinătate care
utilizează finanțări
nerambursabile pentru
derularea de proiecte sau
acțiuni în sprijinul românilor
de pretutindeni

30 iunie
2022
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24 Programul IMM
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Obiectivele
Activități/cheltuieli eligibile
programului
românilor de
 Cultură – păstrarea, dezvoltarea şi
pretutindeni,
afirmarea identităţii etnice, culturale,
printr-un
religioase şi lingvistice a românilor din
adecvat de
vecinătate şi din diaspora
afirmare
 Mass-media – sprijinire mass-media de
identitară și a
expresie românească din comunităţile
spiritualității
româneşti de peste hotare
românești
 Societatea civilă –
specifice a
sprijinire/consolidare/extindere mediu
acestora
asociativ în comunităţile locuite de
Sprijinire
români şi solidaritatea pe care societatea
organizațiilor/
civilă o generează în rândul
asociațiilor
comunităţilor de români
românilor de
 Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea
pretutindeni,
identităţii spirituale/respectarea libertăţii
în vederea
religioase a românilor de pretutindeni
stabilirii unui
 Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli
parteneriat
sunt cuprinse în Anexa la Legea nr.
eficient pentru
321/2006, cu modificările și
promovarea
completările ulterioare
imaginii
României și a
românilor în
rândul opiniei
publice din
statele de
reședință
Acordare
Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre
facilități de
următoarele categorii de credite:
garantare de
către stat
 Unul/mai multe credite pentru realizarea
pentru credite
de investiţii şi/sau unul sau mai multe
acordate IMM
credite/linii de credit pentru capital de
şi
lucru, garantate de către stat, prin MFP,
întreprinderilo
– 80% din valoarea finanţării, exclusiv

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Valoarea grantului:
Maximum 300.000 lei
Informatii suplimentare>
http://dprp.gov.ro/web/sesiun
e-de-finantare-2022/

Microîntreprinderile,
întreprinderile mici sau
mijlocii

30 iunie
2022

Informatii suplimentare:
https://www.fngcimm.ro/im
m-invest
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Activități/cheltuieli eligibile

Obiectivele
programului
r mici cu
capitalizare de
piaţă medie de
către
instituţiile de
credit



25

Subprogramul AGRO
IMM INVEST

Acordare
facilităţi de
garantare de
către stat
pentru
creditele
acordate
întreprinderilo
r mici şi
mijlocii şi
întreprinderilo
r mici cu
capitalizare de
piaţă medie,
din domeniul
agriculturii,



dobânzile, comisioanele şi spezele
bancare aferente creditului garantat.
Valoarea maximă cumulată a
finanţărilor garantate este 10.000.000
lei. Valoarea maximă a
creditelor/liniilor de credit pentru
finanţarea capitalului de lucru este
5.000.000 lei, pentru credite de investiţii
10.000.000 lei
unul sau mai multe credite/linii de credit
pentru finanţarea capitalului de lucru,
exclusiv dobânzile, comisioanele şi
spezele bancare aferente creditului
garantat de stat de maximum 90%
acordat unei microîntreprinderi sau
întreprindere mică, în valoare de
500.000 lei pentru
microîntreprinderi/1.000.000 lei pentru
întreprinderile mici
Finanţare pentru nevoile curente de
lucru sau pentru realizarea de investiţii

Grant acordat întreprinderilor mici şi mijlocii,
întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă
medie şi fermierilor din domeniul agriculturii,
pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar
include şi componentă nerambursabilă de 10%
din valoarea finanţării garantate, cu condiţia
încadrării în plafonul specificat

Solicitanți eligibili

Microîntreprinderile,
întreprinderile mici sau
mijlocii

Termen
limită

30 iunie
2022

Valoarea grantului:
Maximum 345.000 euro
pentru sectorul pescuitului şi
acvaculturii
Maximum 290.000 euro
pentru domeniul producţiei
primare de produse agricole
Maximum 2.300.000 euro
pentru sectorul alimentar
Informatii suplimentare:
24
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Obiectivele
programului
pescuitului,
acvaculturii şi
sectorului
alimentar de
către
instituţiile de
credit

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

https://www.fngcimm.ro/co
municate-de-presa/startpentru-programele-imminvest-imm-factor-sisubprogramul-agroimminvest
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