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SPRIJINUL COMUNITAR
Oportunităţi de finanţare pentru

IMM-uri

Uniunea Europeană oferă sprijin pentru întreprin-
derile mici şi mijlocii din Europa (IMM-uri). Acesta 
este disponibil sub forme diferite, precum subvenţii, 
împrumuturi şi, în anumite cazuri, garanţii. 

Sprijinul poate fi oferit fie direct, fie prin inter-
mediul programelor gestionate la nivel naţional sau 
regional, precum Fondurile structurale ale Uniunii 
Europene. De asemenea, IMM-urile pot beneficia 
de o serie de măsuri de asistenţă non-financiară, 
sub forma programelor şi serviciilor de sprijin pen-
tru întreprinderi.  

Schemele de asistenţă:
1. Oportunităţi de finanţare tematice

Acest tip de finanţare are obiective tematice 
specifice - mediu, cercetare, educaţie - şi este con-
ceput şi pus în aplicare de diferite departamente 
ale Comisiei Europene. De obicei, IMM-urile sau 
alte organizaţii pot depune direct o cerere în ca-
drul acestor programe, cu condiţia prezentării de 
proiecte durabile, transnaţionale şi cu valoare adă-
ugată. În funcţie de natura programului, printre 
solicitanţi se pot număra de asemenea grupări in-
dustriale, asociaţii ale întreprinderilor, furnizori de 
sprijin pentru întreprinderi şi/sau consultanţi.

Regula generală este cofinanţarea: sprijinul 
Uniunii Europene ia forma unor subvenţii care aco-
peră doar o parte a costurilor unui proiect.
2. Fonduri structurale

Fondurile structurale (Fondul European de Dez-
voltare Regională [FEDR] şi Fondul Social European 
[FSE]) sunt instrumentele comunitare de finanţare 
cu cele mai mari fonduri dedicate IMM-urilor, prin 
intermediul diferitelor programe tematice şi iniţia-
tive comunitare puse în aplicare la nivel regional. 
Beneficiarii fondurilor structurale primesc o contri-
buţie directă pentru finanţarea proiectelor lor.

Vă rugăm să reţineţi că gestiunea programelor şi 
selecţia proiectelor are loc la nivel naţional şi regional.
3. Instrumente financiare

Majoritatea instrumentelor financiare sunt dis-
ponibile indirect, prin intermediul intermediarilor 
financiari. Multe dintre ele sunt gestionate de Fon-
dul European de Investiţii.

În numărul anterior am prezentat programe 
dedicate sectoarelor MEDIU şi ENERGIE. Continuăm 
prezentarea altor posibilităţi de finanţare pentru 
IMM-uri, în domeniul CERCETARE - INOVARE.

• Al şaptelea program cadru pentru cercetare 
şi dezvoltare tehnologică (2007-2013) - PC7
Cel de-al şaptelea program cadru pentru cerce-

tare şi dezvoltare tehnologică (PC7) acordă o aten-
ţie specială IMM-urilor, prin intermediul programe-
lor sale diferite: 
- „Cooperare” (aproximativ 32,3 miliarde €). 
IMM-urile sunt încurajate să participe activ la toa-
te acţiunile de cercetare. De asemenea, este încu-
rajată implicarea IMM-urilor în cadrul iniţiativelor 
tehnologice comune (ITC), acolo unde o astfel de 
activitate este considerată adecvată.
- „Idei” (aproximativ 7,5 miliarde €). Echipele de 
cercetători din IMM-uri pot concura pe criterii de 
excelenţă. 
- „Oameni” (aproximativ 4,7 miliarde €): încuraja-
rea participării crescute a IMM-urilor la „parteneria-
tele şi platformele dintre întreprinderi şi universităţi”.
- „Capacităţi” (aproximativ 4 miliarde €). 
„Cercetare în beneficiul IMM-urilor” vizează întări-
rea capacităţii de inovare a IMM-urilor europene şi 
a contribuţiei lor la dezvoltarea de produse şi de 
pieţe bazate pe noile tehnologii.
Informaţii suplimentare: http://cordis.europa.eu/fp7

Pentru informaţii suplimentare 
despre politica europeană în domeniul 
cercetării şi dezvoltării, consultaţi:
- Site-ul web al Direcţiei Generale Cer-
cetare: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=ro
- CORDIS, Serviciul comunitar de informare privind 
cercetarea şi dezvoltarea: http://cordis.europa.eu
- Techweb - Portalul de cercetare destinat IMM-
urilor realizat de Comisia Europeană. Portalul oferă 
informaţii şi resurse pentru IMM-urile orientate spre 
tehnologie care doresc să solicite o finanţare pentru 
cercetare în cadrul celui de-al şaptelea program ca-
dru de cercetare: 
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
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Centrul Europe 
Direct Maramureş, 
împreună cu 11 
elevi consilieri din 
Consiliile Locale 
pentru Copii şi Ti-
neri Baia Mare şi 
coordonatorul lor 
de la Primăria Baia 
Mare, au participat 
la Tabăra de for-
mare a tinerilor 
antreprenori „Vara antreprenorială bistriţeană”.  
 Evenimentul a fost organizat de Centrul Europe 
Direct Bistriţa, în parteneriat cu Centrul Europe Direct 
Transilvania de Nord şi Centrul Europe Direct Maramureş.

Au participat 37 de elevi din clasele VI - XI, din 
judeţele Bistriţa Năsăud, Cluj şi Maramureş. Pro-
gramul pregătit de organizatori a cuprins vizite la 
2 firme din judeţul Bistriţa Năsăud, 2 sesiuni de 

Comisia a luat măsuri împotriva a 25 de sta-
te membre care, prin nerespectarea legislaţiei UE, 
împiedică consumatorii europeni să beneficieze 
de avantajele unei pieţe competitive şi deschise a 
energiei. 

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Da-
nemarca, Germania, Estonia, Spania, Finlanda, 
Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, 
Letonia, Luxemburg, Ţările de Jos, Polonia, Portu-
galia, România, Slovenia, Slovacia, Suedia şi Re-
gatul Unit vor primi scrisori de somare deoarece 
nu au respectat reglementările aplicabile în dome-
niul gazelor şi energiei electrice. Comisia a trimis, 
de asemenea, scrisori de somare Greciei, Poloniei, 
Portugaliei, României şi Lituaniei pentru menţinerea 
unui sistem de preţuri reglementate care contravine 
directivelor UE privind energia electrică şi gazele.

Măsurile luate de Comisie vizează încălcările mai 
multor dispoziţii ale legislaţiei comunitare în vigoare 
în domeniul energiei electrice şi al gazelor, cunos-
cute drept „al doilea pachet” din 2003. Comisia s-a 
axat în special asupra dispoziţiilor care garantează 
concurenţa loială în interesul consumatorilor.

În acest context, principalele încălcări con-
statate de Comisie vizează:

- lipsa de informaţii din partea operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică şi gaze, 
care împiedică accesul efectiv al furnizorilor la reţele;

Măsuri pentru o piaţă eficientă 
şi competitivă a energiei în  

întreaga Europă

Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ

instruire pe teme 
antreprenoriale, 
precum şi un con-
curs de aptitudini 
antreprenoriale, 
pe echipe.

În cele 3 zile 
de activităţi in-
structiv-educative 
şi distractive, co-
piii şi tinerii au lu-
crat împreună, au 

legat noi prietenii şi au exprimat dorinţa de a mai 
participa la alte acţiuni asemănătoare.

Cei 11 elevi din Maramureş selectaţi pentru a 
participa la tabără, au fost câştigătorii locurilor I 
şi II din partea Juriului, de la Concursul de eseuri 
„Să acţionăm acum pentru o lume. Priorităţile UE 
2009”, organizat cu prilejul Zilei Europei 2009, de 
Centrul Europe Direct Maramureş. 

- faptul că sistemele de alocare a capacităţii 
reţelelor sunt incapabile să optimizeze utilizarea 
acestora pentru transportul de energie electrică şi 
gaze în statele membre;

- lipsa coordonării şi cooperării transfrontaliere 
necesare între operatorii sistemelor de transport de 
energie electrică şi autorităţile naţionale pentru îm-
bunătăţirea alocării capacităţii reţelelor în punctele 
de interconectare transfrontalieră, astfel încât utili-
zarea reţelei electrice existente să se optimizeze la 
nivel regional şi european, şi nu la nivel naţional;

- eforturile insuficiente depuse de operatorii 
sistemelor de transport de gaze pentru a face dis-
ponibilă o capacitate maximă, în vederea optimi-
zării posibilităţilor de intrare pe piaţă şi a favoriză-
rii concurenţei. Este vizată în special capacitatea 
pe termen scurt, care rămâne altfel neutilizată, şi 
capacitatea în sensul opus fluxului fizic al gazelor 
(backhaul capacity - capacitatea de întoarcere);

 - lipsa unor măsuri eficiente din partea autori-
tăţilor competente ale statelor membre pentru apli-
carea legii în cazul încălcărilor reglementărilor UE, 
inclusiv lipsa unor sisteme eficiente de sancţiuni la 
nivel naţional;

- menţinerea unor preţuri reglementate, de 
care beneficiază mai ales clienţii mari, ceea ce creează 
obstacole în calea societăţilor nou intrate pe piaţă;

- inexistenţa, la nivel naţional, a unor proce-
duri corespunzătoare de soluţionare a litigiilor pen-
tru consumatori; una din premisele fundamentale 
ale directivelor privind energia electrică şi gazele 
este aceea că toţi cetăţenii care se bucură de avan-
tajele pieţei interne ar trebui să beneficieze totodată 
de un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. 

Tabăra antreprenorială, Sângeorz-Băi, 13-15 iunie 2009
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26 iunie 2009 – Ziua 
internaţională împotriva 

drogurilor – lansarea Acţiunii 
europene în materie de droguri

AED se întemeiază pe principiul „responsabilităţii 
comune”, rolul acesteia fiind de a îndemna cetăţenii 
– fie că sunt grupuri sau persoane individuale, 

fie specialişti din diferite 
sectoare de activitate sau 
membri obişnuiţi ai socie-
tăţii – să semneze un an-
gajament şi să acţioneze 
pentru identificarea unei 
căi de soluţionare a pro-
blemei drogurilor.

Cetăţenii şi organizaţiile Uniunii Europene au 
posibilitatea de a valorifica iniţiativa AED - adău-
gând astfel activităţii lor o dimensiune europeană 
şi vizibilitate - prin explorarea modului în care 
activităţile lor curente, responsabilităţile sociale 
asumate şi mediul în care activează pot ridica nive-
lul de sensibilizare, precum şi angajarea în acţiuni 
legate de droguri şi de riscurile abuzului de droguri.

Acţiunile specifice şi creative propuse la orice 
nivel pe teritoriul european, menite să influenţeze 
pozitiv comportamentul indus de consumul de dro-
guri ori să determine o mai mare sensibilizare pri-
vind drogurile şi pericolul abuzului de droguri sunt 
încurajate şi binevenite de către Comisia Europeană, 
la următoarea adresă de web: 
www.action-drugs.eu

În orice caz, lipsa unor pro-
ceduri transparente, simple şi 
necostisitoare pentru tratarea 
plângerilor consumatorilor poate 
determina o reticenţă a acestora 
de a participa la piaţa internă. 

În directivele privind ener-
gia electrică şi gazele se prevăd 
obligaţii clare în ceea ce priveşte 
garantarea existenţei unor astfel 
de proceduri şi furnizarea unor 
alternative reale consumatorilor.

Reglementările privind piaţa internă de energie 
electrică şi de gaze sunt esenţiale pentru existenţa 
unei pieţe veritabile şi competitive a energiei în 
Europa. Legislaţia UE trebuie aplicată corect pentru 
a permite funcţionarea pieţelor şi pentru a garanta 
integrarea efectivă a acestora. Finalizarea pieţei 
interne a energiei electrice şi a gazelor este una 
dintre priorităţile Comisiei în cadrul strategiei sale 
pentru o energie sustenabilă, competitivă şi sigură. 

În opinia Comisiei, aprovizionarea sustenabilă, 
competitivă şi sigură cu energie nu va fi posibilă 
fără existenţa unor pieţe ale energiei deschise şi 
competitive, care să permită societăţilor europene 
să intre în concurenţă la nivelul întregii Europe.

Crearea unei pieţe integrate a energiei la nivel 
european va avea un rol cheie în îmbunătăţirea 
siguranţei aprovizionării şi în stimularea competiti-
vităţii în UE, ceea ce serveşte în mod direct intere-
selor consumatorilor europeni.

Pentru alte informaţii despre politicile Uniunii 
Europene în domeniul energiei, vizitaţi website-ul 
Direcţiei Generale pentru Energie:
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Programul operaţional 
„URBACT II” 2007-2013

URBACT II  este programul pentru reţeaua de 
dezvoltare urbană de asistenţă structurală comu-
nitară prin Fondul European de Dezvoltare Regio-
nală, în cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană în toate statele membre, cu participa-
rea Norvegiei şi a Elveţiei.

Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ

Ştiaţi că aproximativ 12 milioane de persoane 
din UE consumă cocaină ori au consumat cocaină la 
un moment dat? Ştiaţi că la fiecare oră un cetăţean 
al Uniunii Europene moare din cauza unei supradoze? 
Ştiaţi că în Europa se înregistrează anual între 7000 
şi 8000 de decese cauzate de droguri? 

Confruntată cu această problemă gravă, Comi-
sia Europeană a lansat „ACŢIUNEA EUROPEANĂ ÎN 
MATERIE DE DROGURI” (AED), o nouă iniţiativă de 
sensibilizare şi informare, al cărei obiectiv primor-
dial este de a mobiliza societatea şi a ridica gradul 
de conştientizare privind drogurile în spaţiul Uniunii 
Europene. 
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Obiectivele programului:
• Să furnizeze un instrument de schimb şi de 

învăţare pentru factorii de decizie politică, practi-
cienilor şi altor organisme implicate în dezvoltarea 
politicilor urbane: URBACT II este o platformă de 
schimb utilizată pentru a înfiinţa reţele tematice şi 
grupuri de lucru („proiecte”) – fiecare proiect fiind 
compus în principal din oraşe, însă autorităţile lo-
cale, universităţile şi centrele de cercetare se pot 
implica de asemenea;

• Să înveţe din schimburile între partenerii 
URBACT, care îşi împărtăşesc experienţa şi bunele 
practici, trag concluzii şi progresează;

• Să difuzeze şi să transfere bunele practici şi lecţi-
ile învăţate din schimburi către toate oraşele europene;

• Să consilieze factorii de decizie politică, prac-
ticienii şi administratorii programelor operaţionale 
să definească planurile de acţiune locale care au un 
impact direct asupra practicilor şi politicilor locale 
de dezvoltare urbană.
Priorităţi pentru cooperare:

Prioritatea 1: Oraşe, motoare pentru creş-
tere economică şi locuri de muncă [aproximativ 
44% din totalul finanţării FEDR]

Subteme:
• Promovarea spiritului antreprenorial;
• Ameliorarea inovării şi economiei cunoaşterii;
• Locuri de muncă şi capital uman (şansele 

de angajare, calificarea, accesul la piaţa forţei de 
muncă, sistemele de învăţământ şi de formare, 
crearea de locuri de muncă, în special pentru gru-
puri şi zone defavorizate).

Prioritatea 2: Oraşe atractive care asigură co-
eziunea [aproximativ 50% din totalul finanţării FEDR]

Subteme:
• Dezvoltarea integrată a zonelor defavorizate 

şi a zonelor cu risc de a deveni defavorizate – locuri 
cu terenuri dezafectate, zone intraurbane, zone de 
periferie defavorizate;

• Integrarea socială: locuinţe, gestionarea imi-
grării, tinerii, sănătatea, asigurările, TIC, cultura;

• Aspecte de mediu: deşeuri, o mai bună mo-
nitorizare a mediului, ameliorarea calităţii aerului; 
calitatea şi furnizarea apei;energiile regenerabile, 
politicile integrate de transport, transformarea 
într-o societate a reciclării;

Pentru informaţii pe teme europene, vă aşteptăm la 
Centrul Europe Direct Maramureş, găzduit de Fundaţia CDIMM Maramureş

•  Guvernanţă şi urbanistică: urbanistică, guver-
narea pe mai multe niveluri, participarea cetăţeni-
lor, guvernanţa teritorială (orizontală şi verticală).

Prioritatea 3: Asistenţă tehnică [6% din to-
talul finanţării FEDR]

În total, Programul URBACT II va sprijini 46 de 
reţele tematice şi 14 grupuri de lucru.
Mai multe informaţii: www.urbact.eu

Tarife de roaming mai mici 
de la 1 iulie 2009

Miniştrii celor 27 de state membre ale UE au 
adoptat la începutul lunii iunie 2009, noile regle-
mentări privind serviciile de roaming, propuse de 
Comisia Europeană în septembrie anul trecut şi 
aprobate de Parlamentul European în aprilie. Noile 
reglementări europene în materie de roaming vor 
duce la noi reduceri ale facturilor, de până la 60% 
pentru serviciile de roaming începând cu 1 iulie, 
chiar înainte de vacanţa de vară din acest an.

Noul regulament privind serviciile de roaming 
în UE garantează faptul că tarifele plătite de con-
sumatori nu vor depăşi 0,11 EUR (fără TVA) pentru 
trimiterea unui mesaj scris dintr-o altă ţară situată 
în perimetrul UE. 

De asemenea, consumatorii vor putea să navi-
gheze pe internet, să descarce filme sau să trimită 
fotografii de vacanţă utilizând telefonul mobil fără 
să aibă aşa-numitul „şoc al facturii” la întoarcerea 
acasă, după ce au utilizat serviciile de roaming în 
această vară. 

Conform noilor reglementări, operatorii de te-
lefonie mobilă trebuie, de asemenea, să factureze 
la secundă apelurile în roaming după primele 30 
de secunde, în locul facturării la minut, fapt care 
se estimează că va reduce facturile telefonice cu 
până la 24%.

Ca urmare a aprobării de către Consiliul de Mi-
niştri al UE, noile reglementări europene în materie 
de roaming vor intra în vigoare de la 1 iulie2009,  
în toate cele 27 de state membre ale UE.


