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HG807/2014 - 
Ajutor de stat 
pentru investițiile 
majore în 
economie  

Cheltuieli eligibile: 
costurile fără T.V.A. aferente 
realizării, respectiv 
achiziţionării, după caz, de 
active corporale şi necorporale 

minimum 4,5 milioane 
lei/proiect, minim 50% 
cofinanțare din partea 
solicitantului 

termen depunere:  
31 decembrie 2020 

 
Ministerul 
Finanţelor Publice: 
Programul 
„Ajutoare de stat 
pentru finanţarea 
proiectelor pentru 
investiţii” 

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 

maximum 200.000 euro Nu a fost stabilită perioada de  
depunere 
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securitate, energie, mediu şi 
schimbări climatice, eco-nano-
tehnologii și materiale avansate, 
sănătate. 

Dezvoltare 
curriculum 
național 
*Finanțare pentru 
furnizori de 
servicii de 
orientare, 
consiliere, 
mediere şcolară şi 
servicii 
alternative, publici 
şi privaţi doar în 
parteneriat cu 
MEC 

Tipuri de activități: 
optimizarea curriculum-ului 
național pentru învățământul 
primar și gimnazial; 
abilitarea curriculară a 
personalului didactic din 
învățământul primar și 
gimnazial; 
pilotarea resurselor didactice 
aferente curriculum-ului 
național pentru învățământul 
primar și gimnazial în cadrul 
unor unități școlare pilot la 
nivel regional. 

În cadrul acestei cereri 
de propuneri de proiecte 
se va selecta un singur 
proiect cu valoare 
maximă eligibilă de 
43.932.500 euro. 

  

25 septembrie 2017- 
30 decembrie 2020 

 POCU 6.3 

Producție energie 
regenerabilă 

Tipuri de activități: 
Creşterea producţiei de energie 
din resurse regenerabile mai 
puţin exploatate (biomasă, 
biogaz, geotermal). 

125.788.236 euro 
(valoare totală apel) 

(estimări)                                 

 Consultare publică și lansare 
apel: Trimestrul I 2020               

Termen limită: 2021 

 POIM 6.1 

Proiecte dedicate 
Timișoara Capitală 
Europeană a 
Culturii 2021 

Organizarea de evenimente, 
ateliere, conferințe, seminarii, 
campanii, festivaluri, producții 
artistice, expoziții, târguri, etc. 

Între minimum 15.000 
euro și maximum 50.000 
euro 

UPDATE 24.06.2020:  

Suspendarea apelului se 
prelungește pe perioadă 
nedeterminată ca urmare 

 
Mecanismul 
Financiar 
Norvegian 2014-
2021: Apel pentru 
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care vizează cooperarea, 
transferul de cunoștințe, 
tehnologie, experiență și bune 
practici între România și Statele 
Donatoare, în domenii 
relevante, precum: 

sectoarele culturale și creative, 
conservarea și utilizarea 
patrimoniului cultural, 
promovarea diversității 
culturale și etnice și a 
dialogului intercultural; 
dezvoltare urbană durabilă, 
tehnologii noi, green city, smart 
city, city of the future. 

a restricțiilor impuse de 
COVID-19.  

Apelul va putea fi reluat în 
momentul în care va fi 
disponibil un calendar clar de 
desfășurare a acestui 
eveniment, ca  

urmare a deciziei finale luate 

 de Uniunea Europeană și 
autoritățile române în acest 
sens. 

30 septembrie 2020, sau până 
la epuizarea fondurilor 

inițiative bilaterale 
– Timișoara 
Capitală 
Europeană a 
Culturii 2021 

Proiecte de 
cercetare-inovare 
pentru companii 
care au aplicat la 
finanțare prin 
Orizont 2020 

Pot realiza proiecte de 
cercetare-inovare organizațiile 
de cercetare și întreprinderile: 

RO-ECSEL; 
COMPLEMENT; 
RO-EIT; 
RO-ESFRI-ERIC. 
Pot realiza proiecte de 
cercetare-inovare pentru 
intreprinderi mici si mijlocii: 

FINALIST-IMM; 

Finanțare: 

RO-ECSEL: 6.000.000 
lei; 

COMPLEMENT: 
9.000.000 lei; 

RO-EIT: 2.000.000 lei; 

RO-ESFRI-ERIC: 
4.500.000 lei; 

FINALIST: 11.000.000 
lei; 

Depunere continuă până la 
epuizarea fondurilor 
disponibile 

 
POC 1.1.3 
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Tipuri de activități: 
Cercetare fundamentală; 
Cercetare industrială; 
Dezvoltare experimentală; 
Realizarea de studii de 
fezabilitate pregătitoare pentru 
activitățile CD; 
Obținerea, validarea și 
protejarea drepturilor de 
proprietate industrială (numai 
pentru organizații de cercetare 
și IMM-uri); 
Informare și publicitate pentru 
proiect (numai pentru 
organizații de cercetare); 
Management de proiect (numai 
pentru organizații de cercetare). 

Procesarea și 
marketingul 
produselor 
agricole în vederea 
obţinerii de 
produse neagricole 

Tipuri de cheltuieli: 
Cheltuieli aferente investițiilor 
pentru active corporale: 
Construcţia de clădiri, instalații, 
utilaje şi echipamente, 
extinderea, modernizarea și 
dotarea clădirilor unităților de 
procesare, infrastructură internă 
şi utilităţi, precum şi 
branşamente şi racorduri 
necesare proiectelor, sisteme 

1.000.000 Euro/proiect 
pentru IMM în cazul 
proiectelor care nu 
presupun investiţii care 
conduc la un lanț 
alimentar integrat; 
1.500.000 Euro/proiect 
pentru alte întreprinderi 
pentru proiectele care nu 
presupun investiţii care 
conduc la un lanț 

UPDATE: 30 noiembrie 2020 

17 iunie 2019 - 30 iunie 2020 

Aici PNDR 4.2 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/131/pndr-sm-4-2-gber-minimis
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supraveghere video pentru 
activitatea propusă prin proiect 
etc;        
Cheltuieli generate de 
investițiile în active 
necorporale: 
organizarea şi implementarea 
sistemelor de management al 
calităţii şi de siguranţă 
alimentară, dacă sunt în 
legătură cu investiţiile corporale 
ale proiectului etc 

alimentar integrat; 
2.500.000 Euro/proiect 
pentru investițiile care 
conduc la un lanț 
alimentar integrat 
(indiferent de tipul de 
solicitant), precum și 
pentru forme asociative, 
în cazul proiectelor care 
nu presupun investiţii 
care conduc la un lanț 
alimentar integrat. 

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 

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 

Termen I: 29 iulie 2020 

Termen II: 3 februarie 2021 

Aici Rețeaua DIGI-B-
CUBE: Schema de 
vouchere pentru 
IMM-urilor 
inovative în 
domeniul medical 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/330/reteaua-digi-b-cube-schema-de-vouchere-pentru-imm-urilor-inovative-in-domeniul-medical
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concept demonstrat existent și 
prin care este vizată 
digitalizarea în diagnosticul 
medical și al lanțurilor valorice 
conexe. 

    Aici Fondul European 
de Investiții și 
Comisia 
Europeană - 
Proiect pilot 
pentru dezvoltarea 
competențelor și a 
educației în 
întreaga Europă 

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 

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) 

Termen limită de depunere: 
Etapa I: 29 octombrie 2020, 
17:00 CET 

Etapa 2: 23 iunie 2021, 17:00 
CET 

Aici Fondul de inovare 
- Apel de proiecte 
pentru 
demonstrarea 
tehnologiilor 
inovatoare cu 
emisii scăzute de 
dioxid de carbon 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/328/fondul-european-de-investitii-si-comisia-europeana-proiect-pilot-pentru-dezvoltarea-competentelor-si-a-educatiei-in-intreaga-europa
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/356/fondul-de-inovare-apel-de-proiecte-pentru-demonstrarea-tehnologiilor-inovatoare-cu-emisii-scazute-de-dioxid-de-carbon
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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. 

IMM sau IMM în 
parteneriat cu ITT 
pentru investiții de 
transfer tehnologic 

Investiții în active corporale 

Investiții în active necorporale 
(cunoştinţe tehnice, brevete, 
drepturi de utilizare,  licențe, 
mărci comerciale, programe 

Între 25.000 și 200.000 
euro 

Perioada de depunere:  
15 decembrie 2020 –  
15 februarie 2021 

Aici POR 1.1.C 
- Investiţii pentru 
IMM-uri pentru 
implementarea 
unui rezultat al 

https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/1/programul-operational-regional/339/por-1-1-c
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informatice, alte drepturi şi 
active similare), strict necesare 
pentru introducerea rezultatelor 
cercetării în ciclul productiv; 

Investiții în realizarea de 
instrumente de comercializare 
on-line a serviciilor/ produselor 
proprii ale IMM.  Aceste 
instrumente au ca scop crearea 
unui magazin virtual (e-shop) în 
care sunt implementate diferite 
funcționalități specifice 
comerțului electronic: 
publicarea cataloagelor de 
articole, prețuri și stocuri, 
preluarea comenzilor, 
instrumente de plată 
electronică. 

Activități de dezvoltare 
experimentală (dacă are 
personal calificat) şi/sau poate 
achiziţiona servicii de acest tip, 
astfel  se concretizează rezultate 
obţinute din activităţi anterioare 
de cercetare, dezvoltare tehnică 
şi validare tehnică sau din idei 
brevetate, în scopul obţinerii 

cercetării-inovării 
în parteneriat 
cu  ITT 
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unor produse noi sau pentru 
realizarea de noi procese. 

Alte activităţi de inovare: 

realizarea de studii  tehnice (de 
fezabilitate) pregătitoare pentru 
activităţile de dezvoltare 
experimentală, 

obţinerea şi validarea 
drepturilor de proprietate 
industrială etc 

Activităţi de realizare a 
produsului (bun sau serviciu) 
sau procesului: 

elaborarea documentaţiei de 
introducere în fabricaţie/ de 
punere în funcţiune/ de operare/ 
de aplicare etc. 

Prevenirea și 
combaterea 
incendiilor 
extreme prin 
integrarea și 
demonstrarea 
mijloacelor 
inovatoare 

În cadrul apelului există două 
tipuri de acțiuni în cadrul cărora 
pot fi depuse propunerile de 
proiecte: 

• Tipul acțiunii: Acțiune 
de coordonare și sprijin 
(CSA) 

Comisia consideră că 
propunerile care solicită 
o contribuție din partea 
UE între 2 și 3 milioane 
EUR ar permite 
abordarea adecvată a 
provocării specifice. 

Termen limită de depunere:  
26 ianuarie 2021 

Aici Programul Orizont 
2020 - European 
Green Deal: 
Prevenirea și 
combaterea 
incendiilor 
extreme prin 
integrarea și 
demonstrarea 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/374/programul-orizont-2020-european-green-deal-prevenirea-si-combaterea-incendiilor-extreme-prin-integrarea-si-demonstrarea-mijloacelor-inovatoare
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• Tipul acțiunii: Acțiune 
de inovare (IA) 

Acțiune de coordonare și 
sprijin: în principal din măsuri 
însoțitoare, cum ar fi 
standardizarea, diseminarea, 
sensibilizarea și comunicarea, 
crearea de rețele, servicii de 
coordonare sau de sprijin, 
dialoguri de politici și exerciții 
și studii de învățare reciprocă, 
inclusiv studii de proiectare 
pentru infrastructură nouă și pot 
include, de asemenea, activități 
complementare de planificare 
strategică, crearea de rețele și 
coordonarea între programe din 
diferite țări. 

Acțiune de inovare: în principal 
în activități care vizează direct 
producerea de planuri și 
aranjamente sau proiecte pentru 
produse, procese sau servicii 
noi, modificate sau 
îmbunătățite. În acest scop, 
acestea pot include 
prototiparea, testarea, 

mijloacelor 
inovatoare 
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demonstrarea, pilotarea, 
validarea pe scară largă a 
produselor și replicarea pieței. 

Către orașe neutre 
din punct de 
vedere climatic și 
inovatoare din 
punct de vedere 
social 

Acțiuni de cercetare și inovare 
(RIA) 

Acțiune constând în principal 
din activități care vizează 
stabilirea de noi cunoștințe și / 
sau explorarea fezabilității unei 
tehnologii, produse, procese, 
servicii sau soluții noi sau 
îmbunătățite; 

Acestea pot include cercetarea 
de bază și aplicată, dezvoltarea 
și integrarea tehnologiei, 
testarea și validarea pe un 
prototip la scară mică într-un 
laborator sau mediu simulat; 

Proiectele pot conține activități 
demonstrative sau pilot strâns 
legate, dar limitate, cu scopul 
de a demonstra fezabilitatea 
tehnică într-un mediu apropiat 
de cel operațional. 

Comisia consideră că 
dimensiunea proiectelor 
pilot ar trebui să varieze 
între 0,5 milioane EUR 
și 1,5 milioane EUR, în 
funcție de impactul 
preconizat al proiectelor 
propuse. 

Termen limită de depunere:  
26 ianuarie 2021 

Aici Programul Orizont 
2020 - European 
Green Deal: Către 
orașe neutre din 
punct de vedere 
climatic și 
inovatoare din 
punct de vedere 
social 

Pachete de inovare 
de tipul climate-

În cadrul apelului există două 
tipuri de acțiuni în cadrul cărora 

Acțiune de inovare 
(IA):  

Termen limită de depunere:  
26 ianuarie 2021 

Aici Programul Orizont 
2020 - European 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/375/programul-orizont-2020-european-green-deal-catre-orase-neutre-din-punct-de-vedere-climatic-si-inovatoare-din-punct-de-vedere-social
https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/377/programul-orizont-2020-european-green-deal-pachete-de-inovare-de-tipul-climate-resilient-pentru-regiunile-ue
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resilient pentru 
regiunile UE 

pot fi depuse propunerile de 
proiecte: 

• Tipul acțiunii: Acțiune 
de coordonare și sprijin 
(CSA) 

• Tipul acțiunii: Acțiune 
de inovare (IA) 

Acțiune de coordonare și 
sprijin: în principal, în măsuri 
însoțitoare, cum ar fi 
standardizarea, diseminarea, 
sensibilizarea și comunicarea, 
crearea de rețele, servicii de 
coordonare sau de sprijin, 
dialoguri de politici și exerciții 
și studii de învățare reciprocă, 
inclusiv studii de proiectare 
pentru infrastructură nouă și pot 
include, de asemenea, activități 
complementare de planificare 
strategică, crearea de rețele și 
coordonarea între programe din 
diferite țări. 

Acțiune de inovare: în principal 
în activități care vizează direct 
producerea de planuri și 

Comisia consideră că 
propunerile de evaluare 
a impactului care solicită 
o contribuție din partea 
UE între 10 și 15 
milioane EUR ar permite 
abordarea adecvată a 
provocării specifice. Cu 
toate acestea, acest lucru 
nu exclude depunerea și 
selectarea propunerilor 
care solicită alte sume. 

Acțiune de coordonare și 
sprijin (CSA): 

Comisia consideră că 
propunerile CSA care 
solicită o contribuție în 
valoare de 3 milioane 
EUR ar permite 
abordarea adecvată a 
provocării specifice. Cu 
toate acestea, acest lucru 
nu exclude depunerea și 
selectarea propunerilor 
care solicită alte sume. 

Green Deal: 
Pachete de inovare 
de tipul climate-
resilient pentru 
regiunile UE 
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aranjamente sau proiecte pentru 
produse, procese sau servicii 
noi, modificate sau 
îmbunătățite. În acest scop, 
acestea pot include 
prototiparea, testarea, 
demonstrarea, pilotarea, 
validarea pe scară largă a 
produselor și replicarea pieței. 

Fezabilitatea 
industrială a 
rutelor catalitice 
pentru alternative 
durabile la 
resursele fosile 

Dezvoltarea și implementarea 
sistemelor de materiale 
catalitice extrem de inovatoare 
și reciclabile pentru a facilita 
producția de combustibili 
sintetici și substanțe chimice 
din emisiile de gaze de ardere 
industriale: în principal CO2 
(dar și CO și H2), urmărind 
creșterea cu 50% a eficienței 
globale comparativ cu statul de 
-arta; 
Dezvoltarea unor procese 
catalitice inovatoare, bazate pe 
energie regenerabilă, pentru a 
produce combustibili sintetici și 
produse chimice, la o scară 
suficient de mare pentru a 
demonstra eficiența costurilor, 

Comisia consideră că 
propunerile care solicită 
o contribuție din partea 
UE de până la 40 
milioane EUR și cu o 
durată de până la 5 ani ar 
permite abordarea 
corespunzătoare a 
acestei provocări 
specifice. 

Termen limită de depunere:  
26 ianuarie 2021 

Aici Programul Orizont 
2020 - European 
Green Deal: 
Fezabilitatea 
industrială a 
rutelor catalitice 
pentru alternative 
durabile la 
resursele fosile 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/378/programul-orizont-2020-european-green-deal-fezabilitatea-industriala-a-rutelor-catalitice-pentru-alternative-durabile-la-resursele-fosile
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reducând în același timp 
utilizarea materiilor prime 
critice; 
Demonstrați întregul lanț 
valoric pentru producția 
industrială (inclusiv IMM-urile) 
de combustibili sintetici și 
produse chimice, reducând în 
același timp emisiile de gaze cu 
efect de seră; 
Abordarea constrângerilor 
financiare, de reglementare, de 
mediu, terestre și de materii 
prime (inclusiv materii prime 
critice), precum și problemele 
de acceptare a publicului și 
impactul socio-economic legat 
de căile tehnologice propuse. 

Facilitarea 
schimburilor și 
parteneriatului 
strategic între 
clustere și 
ecosisteme 
specializate și 
orașe din Europa 

Tipurile de activități 
eligibile trebuie să cuprindă: 

sprijinirea dezvoltării 
abilităților de gestionare a 
clusterelor; 
noi servicii pentru membrii 
clusterului; 
organizarea de activități de 
înfrățire, colaborare, rețea și 
învățare; 

Maximum 500.000 euro Termen limită de depunere:  
2 februarie 2021 

Aici European Cluster 
Excellence 
Programme: 
Facilitarea 
schimburilor și 
parteneriatului 
strategic între 
clustere și 
ecosisteme 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/384/european-cluster-excellence-programme-facilitarea-schimburilor-si-parteneriatului-strategic-intre-clustere-si-ecosisteme-specializate-si-orase-din-europa
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activități comune pentru 
implementarea business-to-
business (B2B) și proiecte de 
colaborare cluster-to-
cluster (C2C). 

De asemenea, trebuie să includă 
implementarea 
„ClusterXchange” prin 
facilitarea promovării, 
recrutării, potrivirii și urmăririi 
schimburilor pe termen scurt de 
la organizații de tip cluster, 
IMM-uri, furnizori de formare 
profesională, organizații de 
sprijin pentru extindere, 
companii mari și personal din 
autoritățile publice și agenții de 
inovare care sunt active într-un 
cluster dintr-o țară participantă 
COSME. 

specializate și 
orașe din Europa 

„Capacitate sporită 
de a furniza 
energie 
regenerabilă” - 
Energie 
hidroenergetică 

Acest sistem poate oferi sprijin 
pentru proiectele care vor 
dezvolta și implementa 
activități în 
domeniul hidroenergiei: 

renovarea sau reînnoirea 
centralelor hidroelectrice 

Între 200.000 și 
2.000.000 euro 

Termen limită de depunere: 
 31 martie 2021 

Aici Granturile SSE și 
Norvegiene: 
„Capacitate sporită 
de a furniza 
energie 
regenerabilă” - 
Energie 
hidroenergetică 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/387/granturile-sse-si-norvegiene-capacitate-sporita-de-a-furniza-energie-regenerabila-energie-hidroenergetica
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existente, mici sau mari, pentru 
a crește puterea capacității de 
generare și eficienței producției; 

construirea de noi centrale 
hidroelectrice la scară mică 
(SSHPP) (<10 MW capacitate 
instalată); 

activități de creștere a 
capacității rezervorului pentru 
generarea hidroenergetică, ca 
activitate secundară a unui 
proiect; 

instruirea personalului cu 
privire la utilizarea și 
întreținerea echipamentelor, 
oferite de către furnizorul 
echipamentelor, ca parte 
integrantă a unui proiect de 
investiții (activitate secundară 
în investiție proiect). 

Apel pentru 
proiecte la scară 
mică 

activități care sprijină inovarea 
în tehnologiile și procesele cu 
emisii reduse de carbon din 
sectoarele enumerate în anexa I 
la Directiva ETS, inclusiv 
carbonul ecologic captare și 
utilizare (CCU) care contribuie 

Buget: 100.000.000 euro 
Sunt eligibile proiectele 
cu un total al 
cheltuielilor de capital ce 
variază între 2.500.000 
și 7.500.000 euro 

Termen limită de depunere:  
10 martie 2021 

Aici Innovation Fund - 
Apel pentru 
proiecte la scară 
mică 

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/388/innovation-fund-apel-pentru-proiecte-la-scara-mica


Ce se finanțează Detalii Finanțare acordată Perioada de depunere  Program 

substanțial la atenuarea 
climatului schimbare, precum și 
produse de substituție; 

 
activități care ajută la 
stimularea construcției și 
funcționării proiectelor care 
vizează la captarea și stocarea 
geologică a CO2 (CCS) în 
condiții de siguranță a 
mediului; 

 
activități care ajută la 
stimularea construcției și 
funcționării inovatoare energie 
regenerabilă și tehnologii de 
stocare a energiei. 

Granturi pentru 
investiții și pentru 
reconversia 
economică a 
IMM-urilor 

Domenii: Industria sanitară, 
farmaceutică, alimentară, auto, 
IT, energie, construcții, 
transport, turism, confecții; 

 
Cheltuieli: producție, achiziția 
de echipamente, utilaje, 
tehnologii. 

Valoare grant: 50.000 – 
200.000 Euro 

Termen limită înscriere:  
29 ianuarie 2021 

Aici Granturi pentru 
investiții 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25150/procedura-pentru-granturi-pentru-investitii-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial
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Electric Up Finanţarea intreprinderilor mici 
și mijlocii și a operatorilor 
economici din domeniul 
HoReCa pentru instalarea 
sistemelor de panouri 
fotovoltaice cu o putere 
cuprinsă între 27 kWp-100 
kWp, sisteme care folosesc 
sursele regenerabile de energie, 
nepoluante, precum și cel puțin 
o staţie de reîncărcare de minim 
22 kW pentru vehicule electrice 
şi electrice hibrid plug-in, cu 
minim două puncte de 
încărcare. 

Finanţarea 
nerambursabilă se 
acordă în cuantum de 
maxim 100.000 de euro, 
iar la solicitarea 
beneficiarului se poate 
acorda un avans de până 
la 30% din totalul 
cheltuielilor eligibile 
aprobate. 

Perioadă de depunere: 4 
decembrie 2020- 2 februarie 
2021 

Aici Programul E 

 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25129/incep-inscrierile-in-cadrul-programului-electric-up
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