
 

 

FISA DE PROIECT 
DEZVOLTAREA AFACERILOR, INOVARE SI IMM  

GRANTURI SEE SI NORVEGIENE 
 

PROGRAM DE FINANTARE: 

Nume program 
GRANTURI SEE SI NORVEGIENE 
DEZVOLTAREA AFACERILOR, INOVARE SI IMM  

Autoritate de 
Management 

Ministerul Fondurilor Europene  
Innovation Norway - Operator de Fond 

Alocare totala 

apel 

Alocare totala apel - 21,083,334 euro: 
► Schema pentru proiecte individuale:  EUR 15,083,334 

 Green Industry Innovation (Inovare verde in industrie) -  EUR 7,708,334 
 Blue Growth (Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim) -  EUR 4,525,000 
 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) -  EUR 2,850,000 

► Schema de granturi mici:  EUR 6,000,000 
 Green Industry Innovation (Inovare verde in industrie) -  EUR 2,000,000 
 Blue Growth (Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim) -  EUR 2,000,000 
 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) -  EUR 2,000,000 

Obiectiv 
Cresterea competitivitatii intreprinderilor din România in cadrul domeniilor de interes 
Green Industry Innovation (Inovare verde in industrie), Blue Growth (Dezvoltarea 
durabila a sectorului marin si maritim), Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC). 

Lansare 
Lansat - 24 mai 2018. 
Termen limita de depunere – 1 noiembrie 2018 

PROIECT:  

Finantare 
nerambursabila 

Schema pentru proiecte individuale 
 Min: EUR 200.000 –Max: EUR 2.000.000 euro 

Schema de granturi mici: 

 Min. EUR 50.000 – Max: EUR 200.000 euro 

Procent 
finantare 
nerambursabila 

Variabila - de la 10% la 80%, in functie de tipul ajutorului acordat, marimea 

solicitantului, regiunea de dezvoltare si alte elemente incluse in prevederile programului. 
 

1. Ajutor regional: 
► 50% din costurile eligibile pentru investitiile efectuate in urmatoarele regiuni: 

Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Vest, Centru  
► 35% din costurile eligibile pentru investitiile efectuate in judetul  Ilfov si 

regiunea Vest; 
► 10% din costurile eligibile pentru investitiile efectuate in Bucuresti. 

Pentru IMM-urile se poate majora cu 10% -  20% din costurile eligibile. 
 
2. Ajutoare pentru IMM-uri 

► Investitii pentru IMM-uri:  
 20% din costurile eligibile pentru intreprinderile mici  
 10% din costurile eligibile pentru  intreprinderilor mijlocii; 

► 50% pentru activitati de Consultanta in favoarea IMM-urilor; 

► 50% pentru Participarea la târguri a IMM-urilor. 
 
3. Cercetare si dezvoltare si inovare 

 50% din costurile eligibile pentru cercetarea industriala 
 25% din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentala 

cu posibilitatea de a majora intensitatea maxima a ajutorului pâna la 80% din costurile 
eligibile, dupa cum urmeaza: 

(a) cu 10 puncte procentuale pentru intreprinderile mijlocii si cu 20 de puncte 
procentuale pentru intreprinderile mici;  
(b) cu 15 puncte procentuale, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii 
mentionate in regulament: 

“(I) proiectul implica o colaborare eficienta: 
 intre intreprinderi dintre care cel putin unul este un IMM sau este 
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desfasurat in cel putin doua state membre sau intr-un stat membru si intr-

o parte contractanta a Acordului privind SEE si nici o singura intreprindere 
nu suporta mai mult de 70% costuri sau 

 intre o intreprindere si una sau mai multe organizatii de cercetare si 
diseminare a cunostintelor, in cazul in care acestea din urma suporta cel 
putin 10% din costurile eligibile si au dreptul de a-si public propriile 
rezultate ale cercetarii; 

(ii) rezultatele proiectului sunt diseminate pe scara larga prin conferinte, 
publicatii, depozite de acces deschis sau software liber sau cu sursa deschisa. " 

 
4. Ajutor pentru inovare pentru IMM-uri 
- 50% din costurile eligibile. 
 
5. Ajutor pentru formare, 

- 50% din costurile eligibile, cu posibilitatea majorarii acesteia, dupa cum urmeaza: 
a) cu 10% daca formarea este acordata lucratorilor cu handicap sau lucratorilor 

defavorizati; 
b) cu 10% in cazul in care ajutorul este acordat intreprinderilor mijlocii si cu 20 de 

puncte procentuale in cazul in care ajutorul este acordat intreprinderilor mici 
- intensitatea maxima a ajutorului este de 100% din costurile eligibile pentru proiectele 
din sectorul transportului maritim, cu conditia sa fie indeplinite urmatoarele conditii: 

a) stagiarii nu sunt membri activi ai echipajului, ci sunt superiori la bord; si  
b) pregatirea se desfasoara la bordul navelor inscrise in registrele Uniunii. 

 
6. Ajutoare pentru protectia mediului,  
- 40% din costurile eligibile, pentru investitii care permit intreprinderilor sa 
depaseasca standardele Uniunii pentru protectia mediului sau sa mareasca 

nivelul de protectie a mediului in absenta standardelor Uniunii cu posibilitatea de 
crestere prin: 

a) 10% pentru ajutoarele acordate intreprinderilor mijlocii si cu 20% pentru 
ajutoarele acordate intreprinderilor mici 

b) 15% pentru investitiile situate in zonele asistate care indeplinesc conditiile 
prevazute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din tratat si cu 5% pentru 
investitiile situate in zonele asistate care indeplinesc conditiile prevazute la 

articolul 107 alineatul (3) litera Tratat 
 
Ajutoare pentru investitii pentru adaptarea anticipata la viitoarele standarde 
ale Uniunii : 

a) 20% din costurile eligibile pentru intreprinderile mici, 15% din costurile eligibile 
pentru intreprinderile mijlocii si 10% din costurile eligibile pentru intreprinderile 
mari daca realizarea si finalizarea investitiei au loc cu mai mult de trei ani 

inainte de data intrarii in vigoare a noului standard al Uniunii; 
b) 15% din costurile eligibile pentru intreprinderile mici, 10% din costurile eligibile 

pentru intreprinderile mijlocii si 5% din costurile eligibile pentru intreprinderile 
mari daca realizarea si finalizarea investitiei au loc intre un an si trei ani inainte 
data intrarii in vigoare a noului standard al Uniunii. 
 

Intensitatea ajutorului poate fi majorata cu 15% pentru investitiile situate in zonele 
asistate care indeplinesc conditiile prevazute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din 
tratat si cu 5% pentru investitiile situate in zonele asistate care indeplinesc conditiile 
prevazute la articolul 107 alineatul (3) c) dinTratat 
 
Ajutoare pentru investitii pentru masuri de eficienta energetica – 
- 30% din costurile eligibile, cu posibilitatea de majorare a acestora prin: 

a. 20% pentru ajutoarele acordate intreprinderilor mici si cu 10% pentru 
ajutoarele acordate intreprinderilor mijlocii.  

b. 15% pentru investitiile situate in zonele asistate care indeplinesc 
conditiile prevazute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din tratat si cu 
5% pentru investitiile situate in zonele asistate care indeplinesc 
conditiile prevazute la articolul 107 alineatul (3) litera Tratat. 
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In mod exceptional, sprijinul financiar va fi acordat ca sprijin de minimis 
(maxim 200.000 de euro pe o perioada de 3 ani fiscali) 

Aplicanti 
eligibili 
 

► IMM-urile și întreprinderile mari – pentru proiectele individuale 

► IMM-urile și ONG-urile care desfășoară activități economice – pentru 
granturi mici 

 

Alte conditii: 
► Aplicantii trebuie sa fie infiintati cu: 

 cel putin 3 ani fiscali inaintea termenului de depunere a proiectelor pentru 
proiectele care vizeaza  domeniile „Green Industry Innovation (Inovare verde in 
industrie)” si „Blue Growth (Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim)” 

 cel putin 1 an fiscal inaintea termenului de depunere a proiectelor pentru 
proiectele care vizeaza  domeniul TIC 

► Activitatile aplicantilor si partenerilor trebuie sa fie strans legate de domeniul pentru 

care aplica. 

► O organizatie poate depune un singur proiect in cadrul acestui apel; 
► Sunt eligibile si IMM/ intreprinderile mari din regiunea Bucuresti-Ilfov, 

Parteneriate 

Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele cu parteneri din statele donatoare 
(Norvegia, Islanda si Liechtenstein) sunt puternic incurajate. 
 
Proiect cu parteneri din statele donatoare -  cel puțin o entitate juridică din statele 
donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), implementând un proiect în care toate 
entitățile sunt independente unul de celălalt și efectuează o activitate substanțială și 
relevantă sarcini în finalizarea proiectului. Astfel de proiecte vor primi puncte 

suplimentare în timpul evaluării proiectului.  
 
Un proiect de parteneriat - cel puțin o entitate juridică din România, implementând 
un proiect în care toate entitățile sunt independente unele de altele și îndeplinesc sarcini 
importante și relevante în finalizarea proiectului.  
 

Partenerul ar trebui să se implice activ și să contribuie în mod eficient la implementarea 
proiectului și ar trebui să împartă cu promotorul proiectului un obiectiv economic sau 
social comun, care va fi realizat prin implementarea proiectului. Simpla prestare a 
serviciilor nu se califică drept parteneriat de proiect. 

Durata de 
implementare 

► Nu mai tarziu de 30 Aprilie 2022 

Nivel 

implementare 
► In orice regiune de dezvoltare. 

Activitati 
eligibile 

Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC). 
► Dezvoltarea produselor / proceselor / solutiilor TIC 
► Dezvoltarea de produse / procese / solutii folosind componente TIC 

► Formare, constientizare si verificari ca activitate secundara legata de activitatile de 
mai sus 
 

Green Industry Innovation (Inovare verde in industrie): 
► Dezvoltarea, implementarea si investitiile in tehnologii inovatoare ecologice; 
► Dezvoltarea produselor si serviciilor ecologice; 

► Dezvoltarea si implementarea "proceselor de productie mai ecologice"; 
► Formare, constientizare si verificari ca activitate secundara legata de activitatile de 

mai sus. 
 
Blue Growth (Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim) 
► Dezvoltarea si investitiile in suprastructuri maritime 
► Dezvoltarea solutiilor legate de transportul maritim 

► Dezvoltarea si investitiile in turismul costier si maritim 
► Dezvoltarea si investitiile in biotehnologia albastra 
► Dezvoltarea si investitiile in resursele miniere din patul de mare 
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► Dezvoltarea de solutii pentru energia albastra 

► Formare, constientizare si verificari ca activitate secundara legata de activitatile de 
mai sus 

Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli directe: 

► Costurile cu personalul repartizat proiectului, care cuprinde salariile reale 
plus cheltuielile de securitate sociala si alte costuri legale incluse in remuneratie, 
cu conditia ca aceasta sa corespunda politicii obisnuite a promotorului de proiect 
si a partenerului de proiect privind remunerarea; 

► Diurna si costurile cazare ale personalului si a voluntarilor care 
participa la proiect, cu conditia ca acestea sa fie in conformitate cu practicile 
obisnuite ale promotorului proiectului si ale partenerului de proiect privind 

costurile de deplasare; 
► Costul echipamentului nou sau al echipamentului de mâna a doua, cu 

conditia ca acesta sa fie amortizat in conformitate cu principiile 
contabile general acceptate aplicabile promotorului proiectului si 
acceptate in general pentru articole de acelasi tip. Numai partea din amortizare 

care corespunde duratei proiectului si rata de utilizare efectiva in scopul 

proiectului poate fi luata in considerare de catre Operatorul fondului. In cazul in 
care Operatorul Fondului constata ca echipamentul este o componenta integrala 
si necesara pentru realizarea rezultatelor proiectului, intregul pret de achizitie al 
acestuia poate fi eligibil; 

► Costurile consumabilelor si materiilor prime, cu conditia ca acestea sa 
poata fi identificate si atribuite proiectului; 

► Costurile aferente altor contracte atribuite de un promotor de proiect in 

scopul implementarii proiectului, cu conditia ca atribuirea sa fie conforma cu 
normele aplicabile privind achizitiile publice; 

► Costurile care decurg direct din cerintele impuse de contractul de 
proiect pentru fiecare proiect. 

► Achizitionarea de bunuri imobiliare si terenuri – in limita a 10% din 
valoarea eligibila a proiectului si doar dupa aprobarea Operatorului de Fond 

 

Cheltuieli indirecte: 
Costurile indirecte reprezinta costuri eligibile care nu pot fi identificate de catre 
promotorul proiectului si / sau de partenerul proiectului drept atribuite direct proiectului, 
dar care pot fi identificate si justificate de sistemul contabil ca fiind suportate in relatie 
directa cu costurile directe eligibile atribuite proiectului.  
Metode de calcul 

► pe baza costurilor indirecte efective pentru acei promotori de proiecte si 
parteneri de proiect care au un sistem de contabilitate analitica pentru a-si 
identifica costurile indirecte asa cum se indica mai sus; 

► un promotor de proiect si partenerii de proiect pot opta pentru o rata forfetara 
de pâna la 25% din costurile eligibile directe totale, excluzând costurile 
eligibile directe pentru subcontractare si costurile resurselor puse la dispozitie 
de terti care nu sunt utilizate in incintele promotorul de proiect sau partenerul 

de proiect, sub rezerva calcularii ratei pe baza unei metode de calcul 
corecte, echitabile si verificabile sau a unei metode aplicate in cadrul 
schemelor de subventii finantate in intregime de catre statul beneficiar pentru 

tipuri similare de promotori de proiecte si de proiecte; 
► un promotor de proiect si partenerii de proiect pot opta pentru o rata forfetara 

de pâna la 15% din costurile directe ale personalului eligibile; 
► in cazul proiectelor care includ o componenta de cercetare, costurile 

eligibile indirecte pot fi stabilite prin aplicarea unei rate forfetare de 25% din 
costurile eligibile directe totale, excluzând costurile directe eligibile 
pentru subcontractare si costurile resurselor puse la dispozitie de terti 
care sunt nu se utilizeaza la sediul promotorului de proiect sau al partenerului 
de proiect. 

Cheltuieli ne-

eligibile 

► dobânzile aferente datoriilor, cheltuielile pentru serviciul datoriei si penalitatile; 
► tarifele pentru tranzactiile financiare si alte costuri pur financiare, cu exceptia 

costurilor aferente conturilor si serviciilor financiare impuse prin contractul de 
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proiect; 

► provizioane pentru pierderi sau posibile datorii viitoare; 
► pierderile de curs valutar; 
► TVA recuperabil; 
► costurile care sunt acoperite de alte surse; 
► amenzile, penalitatile si costurile litigiilor, cu exceptia cazurilor in care litigiul 

este o componenta integrala si necesara pentru realizarea rezultatelor 

proiectului; si 
► cheltuieli excesive sau nesabuite. 

Alte informatii 
referitoare la 

cheltuieli 

► Se va putea aplica mecanismul rambursarii; 
► Se va putea aplica mecanismul prefinantarii; 

► Decontarile se vor realiza in euro 

Indicatori 

Proiectele trebuie sa contribuie direct la unul sau mai multi dintre acesti indicatori de 
rezultat: 

 
Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC). 

a) tehnologii / procese / solutii TIC dezvoltate 
b) tehnologii / procese / solutii TIC aplicate (noi pentru intreprindere) 
c) produsele sau serviciile TIC comercializate (noi pe piata) 
d) Locuri de munca nou create (numai impreuna cu unul dintre ceilalti indicatori) 

 

Green Industry Innovation (Inovare verde in industrie): 
a) Dezvoltarea tehnologiilor / proceselor / solutiilor inovatoare verzi 
b) Tehnologii inovatoare / procese / solutii inovatoare aplicate (noi pentru 

intreprindere) 
c) Produse sau servicii ecologice comercializate (noi pe piata) 
d) Locurile de munca nou create (numai impreuna cu unul dintre ceilalti indicatori) 

 
Blue Growth (Dezvoltarea durabila a sectorului marin si maritim) 

a) tehnologii / procese / solutii albastre dezvoltate 
b) Tehnologii / procese / solutii albastre aplicate (noi pentru intreprindere) 

c) produsele sau serviciile albastre comercializate (noi pe piata) 
d) Locuri de munca nou create (numai impreuna cu unul dintre ceilalti indicatori) 


