WOMEN IN TECH se află în Programul de Guvernare Oficial!

WOMEN IN TECH este o schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea femeilor antreprenor
pentru deschiderea de afaceri în domeniul tehnologiei. Vor fi acordate granturi cu
componentă în fiecare județ.

Alte scheme de finanțare pentru I.M.M.-uri și START-UP-uri, prezente în Programul de
Guvernare Oficial:
1. START-UP NATION: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar,
sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru
societățile neplătitoare) aferente proiectului.
2. Program pentru companiile implicate în realizarea de bunuri intermediare:


a. Granturi de până la 200.000 de euro pentru companiile care realizează producție
intermediară sau procesare în vederea susținerii costurilor, diversificării ofertei, inovării
și marketingului.



b. Garanții de până la 1 milion de euro/companie pentru susținerea investițiilor în
diversificarea ofertei și consolidarea cotelor de piață.

3. Programul I.M.M. Prod. Garanții guvernamentale de până 100% acordate companiilor, prin
FNGCIMM, FGCR, pentru creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la
producție, finanțare investiții.
4. Programul RURAL INVEST. Garanții guvernamentale de până la 100% acordate
companiilor, prin FNGCIMM, FRC și FGCR, care își localizează producția în mediul rural și
urban-mic.
5. Programul GARANT CONSTRUCT. Garanții guvernamentale acordate companiilor din
Construcții, prin sistemul bancar, FNGCIMM și FRC, pentru asigurarea lichidităților și
finanțarea investițiilor.
6. Program START-UP pentru studenți. Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în
universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața
locală). Granturi de 100.000 euro. Punctaj prioritar: afaceri dezvoltate în domeniul de
specializare.
7. Schemă de ajutor de stat „INNOVATION”. Deducerea a până la 80% din costurile necesare
pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor cu
obligația implementării efective în România.
8. Granturi pentru digitalizare și comerț online (pentru I.M.M.). Granturi între 50.000 și
200.000 € pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion de euro, pentru software
certificat de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP).
9. Schemă de ajutor de stat pentru retehnologizarea companiilor locale. Schemă pentru

sprijinirea transferului de tehnologie. Punctaj suplimentar: industrii exportatoare, nepoluante.
10. Programul START-UP DIASPORA NEXT GEN – susținerea cetățenilor români din
diaspora care doresc să revină în țară și să deschidă o afacere cu finanțare FSE.
11. Programul STARTER KIT - schemă de ajutor de stat pentru asigurarea suportului pentru
transformarea/transferul companiilor în era digitală prin acordarea de vouchere de digitalizare în
valoare de 5000 Euro/companie.
12. Acțiuni suport pentru programul ROMÂNIA TECH NATION:


Înfiinţarea a cel puţin unui laborator de robotică şi makerspace în fiecare judeţ, în
care să se asigure programe de training pentru a începe, creşte şi dezvolta o companie în
domeniul digital.



Tech Tour Trucks – campanii de promovarea a educaţiei tech în comunităţi.



Tech Capital of the Year - prin care să fie desemnat un oraş drept capitală a tehnologiei
în urma unui concurs în care să participe întrepinzătorii sau adminsitraţiile locale care
folosesc/implementeză/desfăşoară activităţi în cele mai noi domenii ale tehnologiei şi
ştiinţei;



Cloud first policy- strategie care vizează adoptarea de soluţii cloud pentru autorităţile
publice, respectiv dotarea acestora cu instrumentele şi cunoştiinţle necesare pentru a se
muta în cloud.

