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SURSE DE FINANTARE
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C

Schema de ajutor de minimis pentru investitiile realizate de
intreprinderile mici si mijlocii si crearea de locuri de muncǎ
instituita prin HG 274/ 2013
Noua schema de minimis, a fost publicata in Monitorul Oficial! Publicat la 13/11/13 11:31AM in CIT
Noua schema de minimis prevede faptul ca intensitatea maxima a
sprijinului financiar nerambursabil nu va mai fi 100%, ci doar de 90%. Astfel, IMM-urile
solicitante vor trebui sa contribuie si ele cu 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. De
asemenea, valoarea maxima a ajutorului de minimis a fost redusa de la 200.000 euro la
100.000 euro.
IMM-urile vor avea la dispozitie 10 zile de la deschiderea liniei de finantare, pentru
a completa si transmite on-line un formular de inscriere pe www.aippimm.ro - site-ul oficial al Directiei de Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din cadrul
Ministerului Economiei, care a preluat gestionarea acestei scheme de finantare de la Ministerul Finantelor. Aceasta directie (fosta AIPPIMM) gestioneaza si alte programe de
ftareadresate mediului de afaceri, printre care "Programul pentru stimularea infiintarii si
dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri" si "Programul Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii".
O alta noutate, mentionata si de ministrul Grapini la finalul sedintei de Guvern in
cadrul careia a fost adoptat actul normativ, este aceea ca, pentru a fi eligibile, IMM-urile
trebuie sa aiba cel putin un an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a
formularului de inscriere, iar codul CAEN pentru care se solicita finantare sa fie autorizat,
in conditiile legii, cu cel putin 3 luni inainte de data completarii on-line a formularului de
inscriere.
OBIECTIVUL PROGRAMULUI:Stimularea realizarii de investitii de catre intreprinderile
mici si mijlocii si crearea de noi locuri de munca.
SOLICITANTI ELIGIBILI: Societati comerciale sau societati cooperative care:
□ se incadreaza in categoria IMM-urilor;
□ au o vechime de minim 1 an;
□ au obtinut profit din exploatare;
□ codul CAEN pe care depune IMM-ul proiect trebuie sa fie înscris in activitatea firmei cu
minim 3 luni inainte de depunerea proiectului;
□ prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data
inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, precum si crearea pâna la finalizarea investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei a locurilor
de munca pentru persoane care nu au avut contract individualde munca in ultimele trei
luni.
continuare in pag.5
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Gifi SA
47301,Villeneuve-sur-Lot, Cedex
Telefon: +335 5340 5454
Fax: +335 5340 5854
e-mail: manon.cabanne@gifi.fr
Pagina web: www.gifi.fr
Persoana de contact/functia: ManonCabannes,
responsabil achizitii decoratiuni interioare
Solicita:pahare de apa/vin cu picior, vaze
din sticla, vesela din ceramica, mic mobilier
modern (masute joase, comode, mobilier

pentru copii etc.)
Cantitate: Se va stabili de parteneri
Date suplimentare: Firma Gifi are o experienta de
peste 30 de ani in domeniul distributiei de produse nealimentare pentru casa si familie, cu o retea
de peste 380 de magazine in Franta si in strainatate. Brosura de prezentare a firmei poate fi
obtinuta de la BPCE Paris.

Crea’dif Sarl
Immeuble ISBA, Alee de la gare, F95570
Bouffremont
continuare in pag.3

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
Nr.

Denumire curs

Tip curs

Observaţii

crt.
1.

Însuşire noţiuni fundamentale de
igienă

perfecţionare

curs autorizat de Ministerul
Sănătăţii Publice

2.

Expert achiziţii publice

specializare

curs autorizat CNFPA

3.

Competenţe informatice

specializare

curs autorizat CNFPA

4.

Competenţe antreprenoriale

specializare

curs autorizat CNFPA

5.

Manager de proiect

specializare

curs autorizat CNFPA

INFORMARE PRIVIND OBLIGATIVITATEA INSTRUIRII
ÎN VEDEREA ÎNSUŞIRII NOŢIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂ
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă actualizată şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1225/2003 pentru
organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor
fundamentale de igienă, orice activitate de producţie şi de comercializare a produselor alimentare, de alimentaţie publică şi colectivă se exercită numai de personal calificat.
Personalul calificat din activităţile menţionate mai sus are obligaţia legală a instruirii
periodice în vederea însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă, activitate organizată şi finalizată
cu examinare şi certificate.
Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 reglementează sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării normelor de igienă. Astfel, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei
pentru persoanele juridice angajarea şi/sau menţinerea în activitate a personalului care nu
deţine certificatul de instruire profesională privind insuşirea noţiunilor fundamentale de igienă.
Camera de Comerţ şi Industrie Alba este avizată de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să realizeze programe de instruire privind
însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă pentru modulul Servicii de producţie, depozitare,
transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor.
Candidaţilor declaraţi admişi în urma examenului li se vor elibera certificate de absolvire
cu recunoaştere naţională cu valabilitate de 3 ani de la data emiterii.

CURS
,,NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ”
pentru modulul Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializarea alimentelor,
inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor
Cursul se adresează operatorilor şi vânzătorilor din industria alimentară, managerilor,
şefilor de secţie şi directorilor pentru asigurarea calităţii în unităţile cu profil alimentar,
respectiv producţie, comercializare, depozitare, transport, inclusiv în unităţile de
îmbuteliere a apei, precum şi personalului de îngrijire din sectorul alimentar.
Taxa de participare: 80 lei/ cursant.
Notă:Perioada de desfăşurare se stabileşte după constituirea unei grupe de cursanţi de minim 30 persoane.

Detalii şi înscrieri la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba, str. Frederik Mistral,
nr. 3, Alba Iulia, jud. Alba, tel. 0258/811772, fax. 0258/811771, e-mail: consultanta@cciaalba.ro.

OPORTUNITĂTI DE AFACERI
Telefon:0033 1 30119505
Fax:0033 1 39918180
E-mail:creadif@creadif.eu
Persoana de contact;Claude Caralp
Solicita: piese din otel inoxidabil pentru constructii,
prelucrate prin pliere si modelare la rece
Cantitate:Se va stabili de parteneri
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE Paris
IORDANIA
Al Karawan Confectionery LLC
14, Ibrahim Hanano StreetNorth Marka, Amman
Telefon: +962 648 9060
Fax: +9626 488 4687
Adresa pagina web: www.alkarawan.com
Persoana de contact: Firas Billeh, manager
Solicita:Alune de padure, Samburi de nuca
Conditii tehnice specifice (specificatie, certificate de
calitate etc.): Standardele europene sunt acceptate
Conditii de livrare/transport: CIF Aqaba Port
Conditii de plata: Vor fi convenite cu producatorul
roman.Propunere de Import
Al-Durra for General Trading and Investment
PO Box 852691 Amman 11185 Jordan
Telefon: +962 6553 2841
Fax: +962 6553 2861
e-mail: mail@durra.com
Adresa pagina web: www.durra.com
Persoana de contact: Emad Al-Nen/CEO
Solicita:Ulei alimentar (floarea soarelui si porumb),
conserve de fasole, fasole boabe
Conditii tehnice specifice (specificatie, certificate de
calitate etc.): Standardele europene sunt acceptate

Conditii de livrare/transport: CIF Aqaba Port
Conditii de plata: Vor fi convenite cu producatorul
roman.Propunere de Import
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE Amman
PORTUGALIA
SECAM
Av. Serpa Pinto, 282 - 3º Fr. MATOSINHOS-Portugal
Telefon: +3512 2619 9440
Fax: +351 226 168 593
e-mail: costa@secam.com
Pagina web: www.secam.com
Persoana de contact: Álvaro Costa, director comercial
Solicita:Obiecte din ceramica, portelan, piatra si
lut pentru masa, bucatarie si decoratie, vase din
otel inoxidabil si emailate pentru bucatarie, ustensile din metal si gadgeturi.
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE Lisabona
CANADA
BOSCUS Canada Inc.
900, av. Selkirk, Pointe-Claire, H9R 3S3
Telefon:(1)819 617 0857
Fax:819 617 0858
E-mail:bmartin@boscus.com
Pagina web:www.boscus.com
Persoana de contact:Benoit Martin, responsabil
vanzari internationale
Solicita:cherestea rasinoase
Cantitate:va fi convenita intre parteneri
Propunere de cooperare/investitie/privatizare/etc.
Parteneriat pentru realizarea de import sidistributie
cherestea rasinoase in Canada si tertei piete.
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE Montreal

NOU SITE LANSAT DE MINISTERUL DE FINANTE
Ministerul Finantelor Publice (MFP) a lansat recent site-ul www.mbuget.gov.ro
(www.mbuget.ro), care isi propune sa ofere informatii in timp real si sa creasca nivelul de transparenta cu privire la politica bugetara si managementul datoriei publice si care completeaza
informatiile de interes public oferite de site-ul www.mfinante.ro.
Potrivit unui comunicat de presa emis de MFP, datele sunt structurate pe patru domenii
tematice: buget, trezorerie si datorie publica, rapoarte analiza si comunicate de presa.
Sectiunea buget cuprinde: bugetul de stat, influentele rectificarilor bugetare asupra bugetului, evolutia deficitului bugetar, executia bugetara lunara, evolutia numarului salariatilor bugetari
in perioada 2008 – 2013, situatia la zi a arieratelor bugetului general consolidat si a arieratelor
unitatilor administrativ – teritoriale, evolutia principalilor indicatori economico – financiari realizati
de operatorii economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici
sau majoritari, precum si clasificatiile bugetare.
Sectiunea trezorerie si datorie publica prezinta: evolutia si structura datoriei guvernamentale conform metodologiei UE pentru perioada 2004 – 2013, evolutia ratingului de tara, calendarul si
anunturile de emisiuni de titluri de stat emise atat pe piata interna cat si pe piata externa, ordinele
privind prospectele de emisiuni, curbele de randament ale titlurilor de stat, situatia garantiilor de
stat emise intre anii 2010 – 2013, lista agentilor economici care au incheiat acorduri de finantare
de tip ajutor de stat, precum si stadiul implementarii proiectelor aprobate spre finantare pentru
ajutor de stat.
Sectiunea rapoarte analiza contine: rapoartele trimestriale privind executia bugetara, rapoartele semestriale privind situatia economica si bugetara, rapoartele anuale cu privire la executia
bugetara, strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2013 – 2015, precum si rapoartele periodice privind datoria publica.
Site-ul contine si o sectiune de comunicate de presa care vor reflecta evenimentele din
domeniul politicii bugetare si managementului datoriei publice.

MANIFESTARI EXPOZITIONALE MUNTENEGRU
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
informeaza asupra oportunitatii de a participa la
manifestarile expozitionale organizate la Budva
(Muntenegru) in 2014, conform urmatorului
program:
♦19 - 23 martie 2014
Targul de mobila, echipamente si decoratiuni
interioare pentru casa si birou
♦19 - 23 martie 2014
Expozitia de arta – ART EXPO
♦ 3 - 5 aprilie 2014
Targul si bursa internationale de turism si
echipamente pentru hoteluri si catering
METUBES

♦3 - 5 aprilie 2014
Targul ecologic
♦1 - 4 mai 2014
Targul de echipamente pentru sport, camping
si recreere - NAUTIC SHOW
♦1 mai - 15 septembrie 2014
Bazarul de bunuri de consum
♦15 iunie - 15 septembrie 2014
Targul de vara
♦ 24 - 28 septembrie 2014
Targul energetic
♦ 24 - 28 septembrie 2014
Targul de constructii civile

MISIUNE ECONOMICA IN SUA
Camera de Comert si Industrie Alba va invita sa participati la misiunea economica pe
care o organizeaza in Statele Unite ale Americii : Las Vegas –Los Angeles in perioada
3 – 10 februarie 2014 cu ocazia targului international de constructii BUILDERS’ SHOW
2014 Las Vegas, si a unor intalniri de afaceri organizate cu prilejul acestui eveniment.
IBS este unul dintre cele mai mari targuri de constructii din lume, ce prezinta cele mai
avansate tehnici de asamblare si design.
Pentru cunoscatori, targul aduce beneficii considerabile, prin contactul direct cu
producatorii din alte tari, posibilitati de noi afaceri si noi piete pentru desfasurarea serviciilor
sau pentru desfacere. Este locul in care veti intalni cei mai multi constructori si furnizori de
materiale si servicii la un loc.
The International Builders’ Show este acel eveniment la care nu trebuie sa lipsiti, pentru
a va pune la punct cu cele mai noi informatii si tehnici din domeniu, incluzand eficienta energetica si constructiile eco-friendly. Vor fi expuse produse de constructii, beton, hotel, lemn,
echipamente de incalzire, ventilatie si aer conditionat, echipamente de baie precum si produse
de renovare. La eveniment vor participa PESTE 60.000 de profesionisti, din 100 de tari.
Detalii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Camerei, Departament Relatii Economice,
telefon 0258 813631, fax 0258 811 771

TARG DE TEHNICA SECOND-HAND USETECH 2014
Camera de Comert si Industrie a Romaniei – Camera Nationala are placerea de a va face cunoscuta oportunitatea de a participa la Targul Mondial de Tehnica Second – Hand 2014,
USETEC 2014, cu sprijinul RESALE, eveniment major ce se va desfasura la Köln, Germania, in
perioada 5-7 mai 2014.
Toate informatiile importante necesare vizitarii acestui targ, respectiv ofertele de masini, utilaje
si alte tehnologii de varf pentru toate bransele din industrie, si agricultura, care vor fi expuse la
targ, le puteti viziona pe site-ul evenimentului www.usetec.com/catalog.
De asemenea site-urile evenimentului va pot oferi si informatii utile deplasarii la targ:
www.usetec.com/travel sau rezervari de camere sau alte servicii pentru grupuri de vizitatori la
www.usetec.com/hotel.

TARG INTERNATIONAL BERLIN
Camera de Comert si Industrie a Romaniei - Camera Nationala are placerea de a va face cunoscuta oportunitatea de a participa la Targul international de fructe si legume, ce va avea loc la
Berlin, Germania, in perioada 5-7 februarie 2014.
Evenimentul va aduna expozanti din 78 de tari si va gazdui vizitatori din 130 de tari precum
importatori/exportatori si isi propune sa creeze conditii favorabile pentru companiile locale si
straine si organizatii comerciale pentru a cauta parteneri de afaceri, a se extinde pe alte piete, a
dezvolta productia, afacerile si activitatea de import-export, precum si a prezenta noi produse si
servicii.
Mai multe detalii despre eveniment pot fi accesate la urmatorul link www.fruitlogistica.de.

SURSE DE FINANTARE
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ACTIVITATI ELIGIBILE:
Sunt considerate cheltuieli eligibile,cheltuielile legate de investitiile in active corporale referitoare
la:
a) realizarea de constructii noi destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
b) achizitia de constructii destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
c) echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;
d) aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
e) mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii (exemplu:
motostivuitor, buldoexcavator);
f) echipamente IT.
VALOAREA GRANTULUI:100.000 euro
CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI: 10%
APEL NELANSAT
(Deschiderea liniei va fi anuntat acu 5 zile inainte, iar IMM-urile vor avea la dispozitie 10 zile
pentru depunerea online a proiectelor)
Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
FINATATOR: GUVERNUL ROMANIEI
OBIECTIV: Dezvoltarea si sustinerea investitiilor, Crearea si mentinerea locurilor de munca
SOLICITANTI ELIGIBILI: Intreprinderile mici si mijlocii cu minim 2 ani de functionare
ACTIVITATI ELIGIBILE:Programul consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de
400.000 lei/I.M.M./an, cu urmatoarele facilitati, care pot fi acordate impreuna sau separat:
a) dobânda total subventionata – subventia acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de catre
Ministerul Economiei, in proportie de 100% pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 9% pe an
din soldul sumei utilizate din linia de credit acordata.
b) garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de mandatar al
Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respecta
conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit.
Garantia in numele si in contul statului se acorda numai in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru accesarea liniei de credit.
Solicitantul va prezenta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40%
din valoarea creditului.
Linia de credit cu dobânda subventionata si/sau, dupa caz, cu garantie de stat este de maximum
un an. Linia de credit poate fi prelungita pe maximum un an, pe perioada de valabilitate a programului.
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:
♦cheltuieli privind aprovizionarea, productia,desfacerea;
♦cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii;
♦cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
♦alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
♦cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
♦plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat
♦alte costuri de operare
Infiintarea grupurilor de producatori
FINANTATOR:Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei
OBIECTIVUL PROGRAMULUI:Infiintarea grupurilor de producatori(PROGRAMUL NATIONAL
PENTRU DEZVOLTARE RURALA, Masura 142)
Incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic in vederea obtinerii
de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii
de productie unitare si sprijinirea accesului la piata a propriilor membri.
SOLICITANTI ELIGIBILI:
-Societati comerciale;
-Societati agricole si alte forme de asociere in agricultura;
-Asociatii; Cooperative agricole;
-Orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in vigoare.
Continuare in pag.6

SURSE DE FINANTARE
ACTIVITATI ELIGIBILE:(Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori (conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005):
- Este persoana juridica infiintata la initiativa producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul
de a comercializa in comun produsele agricole si silvice ale membrilor;
- este format din cel putin 5 membri;
- comercializeaza cel putin 75% din productia proprie obtinuta prin intermediul grupului de
producatori;
- dovedeste prin evidenta contabila, ca are inregistrata o valoare minima a productiei
comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicita recunoasterea, de cel putin
10.000 Euro, echivalent in lei; etc.
Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de producatori trebuie sa se adreseze
Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde acesta isi desfasoara
activitatea.
Rate anuale acordate in primii 5 ani de la data recunoasterii grupului de producatori;
Plafoane:
- Anul I 100.000 Euro
- Anul II 100.000 Euro
- Anul III 80.000 Euro
- Anul IV 60.000 Euro
- Anul V 50.000 Euro
- Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua
Programul Erasmus pentru tineri antreprenori
FINANTATOR:Uniunea Europeana
PROGRAM DE FINANTARE: Erasmus pentru tineri antreprenori
OBIECTIVUL PROGRAMULUI:Dezvoltarea spiritului antreprenorial, a internationalizarii si
competitivitatii noilor antreprenori potentiali si a celor care conduc microintreprinderi si
intreprinderi mici nouinfiintate in tarile participante
SOLICITANTI ELIGIBILI :Noii antreprenori - cei care doresc sa se lanseze in afaceri in baza
unui plan de afaceri viabil, precum si antreprenorii care s-au lansat recent (cu o vechime de
cel mult trei ani). Afacerea poate fi in orice domeniu de activitate.
ACTIVITATI ELIGIBILE:Prezenta cerere de propuneri are rolul de a ajuta tinerii antreprenori
din tarile participante sa isi imbogateasca experienta, sa invete si sa isi creeze o retea de
contacte prin petrecerea unor perioade de timp in alte tari participante, in intreprinderile
unor oameni de afaceri experimentati. Durata deplasarilor in strainatate trebuie sa fie intre
1 si 6 luni. Pot exista mai multe perioade de sedere de minim o saptamana fiecare, in cursul
unui singur an.
Activitati eligibile:
■ insotirea unui antreprenor cu experienta din tara-gazda;
■ cercetari de piata si dezvoltarea unor noi oportunitati de afaceri;
■ dezvoltarea unui proiect sau a unei inovatii;
■ observarea unei afaceri existente, aflata in derulare;
■ intelegerea modului in care se finanteaza o IMM;
■ munca la dezvoltarea brandului, in vanzari si marketing pentru compania din tara-gazda.
VALOAREA GRANTULUI:Intre 560 si 1.100 de euro lunar
TERMEN LIMITA:- 30 noiembrie 2014

PROMOVAREA AFACERILOR
Pentru a veni în sprijinul membrilor camerelor de comerţ
a fost lansat portalul de afaceri: SNIA - Sistemul Naţional
de Informaţii de Afaceri – ccir.snia.ro.
Acest portal conţine oportunităţile de afaceri din sistemul cameral: oferte şi cereri de produse interne şi externe, proiecte de investiţii, informaţii financiare.
Misiunea acestui portal este de a colecta şi mediatiza gratuit - pe plan intern şi extern
ofertele de produse si servicii ale membrilor sistemului cameral.
Firmele membre pot posta oferte de produse şi servicii pe acest portal prin intermediul
Camerei de Comert si Industrie Alba.

PORTAL EUROPEAN PENTRU IMM-URI

Portalul european pentru intreprinderi mici si mijlocii permite accesul usor la
informatii despre politicile si initiativele comunitare relevante pentru IMM.
Portalul reuneste toate informatiile oferite de UE despre si pentru IMM, variind de la
recomandari practice la politici, de la puncte de contact locale la link-uri de relationare, de la
surse de finantare la drepturi de proprietate intelectuala, de la cercetare la inovare.
Iata cateva exemple de informatii oferite in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii:
Uniunea Inovatiei
Pentru a se mentine competitive, intreprinderile trebuie sa fie la zi cu cele mai recente
dezvoltari tehnologice si sa-si protejeze ideile inovatoare. Pentru firmele mici, investitiile implicate pot reprezenta o provocare enorma. UE le ofera sprijin pentru a putea face fata concurentei si pentru a le orienta catre oportunitatile disponibile. Sporirea investitiilor in
cunoastere, imbunatatirea accesului la finantare in vederea inovarii si a utilizarii mai eficiente a resurselor sunt mijloacele prin care Comisia spera sa realizeze Uniunea Inovatiei. Scopul
acestei initiative este ca Europa sa isi mentina competitivitatea si sa transforme ideile inteligente in locuri de munca si crestere (informatii suplimentare la: http://ec.europa.eu/
research/innovation-union/index_en.cfm).
Eurostars
Programul Eurostars ofera finantare conceputa special pentru nevoile firmelor mici,
sprijinindu-le participarea la proiecte internationale in domeniul cercetarii si inovarii.
EUREKA, o retea de cercetare si dezvoltare orientata catre piata
Aceasta retea sprijina cercetarea, dezvoltarea si inovarea in toate sectoarele, facilitand accesul societatilor atat la fonduri nationale publice si private, cat si la competente si expertiza
pe tot teritoriul Europei.
IMP³rove instrument de referinta
Cat de inovatoare este o companie si cum se prezinta ea fata de concurenta? Acest instrument online permite evaluarea performantei inovatoare si identificarea de strategii adecvate
pentru a o imbunatati.
InnovAccess
Informatii despre cum se poate transforma o idee novatoare in profit si cum se poate proteja
creatia (informatii despre protectia drepturilor de proprietate intelectuala).
Ecoinovarea pentru un viitor durabil (ETAP)
Informatii despre „Planul de actiune pentru tehnologii de mediu” si oportunitatile pe care
ecoinovarea le poate aduce companiilor.
Finantarea UE pentru cercetare, dezvoltare si inovare
Acest ghid practic ii ajuta pe potentialii beneficiari sa gaseasca sursa adecvata de finantare
pentru toate stadiile proiectelor lor si sa afle cum pot combina diferite surse.
De asemenea, portalul mai ofera informatii utile despre: serviciul de informare in domeniul
cercetarii; cum se pot apara titularii de drepturi impotriva contrafacerii si a pirateriei; asistenta tehnica pentru drepturile de proprietate intelectuala (DPI); instrumente DPI pentru
intreprinderile mici; tehnologiile informatiei si comunicarii (TIC-uri); asistarea IMM pentru a
se integra in societatea informationala; programul de sprijin pentru politica tehnologiilor
informatiei si comunicarii (PSP TIC) etc.
Detalii suplimentare la:http://ec.europa.eu/small-business/index_ro.htm
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