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OPORTUNITATI EUROPENE
Investitorii în incubatoare de afaceri pot accesa până la 7 milioane de Euro

POR acordă de la 200.000 la 7.000.000 Euro pentru dezvoltarea de incubatoare de afaceri din fonduri europene
nerambursabile
S-a lansat în consultare publică, până la data de 21.03.2017 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul
de proiecte “Incubatoare de afaceri” din cadrul POR.
Pentru a putea beneficia de finanțarea activităților de construire, extindere a spațiului incubatorului, achiziția de
echipamente tehnologice, utilaje și instalații de lucru, achiziția de active necorporale precum și achiziția de servicii
suport de afaceri, beneficiarii trebuie să se încadreze în următoarele categorii:
1. Autoritate a administrației publice locale- unități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural: Județele,
Municipiile, Orașele, Comunele;
2. lnstituție sau consorțiu de instituții de învățământ superior acreditate (universități, institute, academii de studii);
3. Institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare;
4. Camere de comerț;
5. Persoana juridică de drept privat - societate sau societate cooperativă.
Mai multe detalii despre acest program și condițiile de accesare se pot găsi aici:
https://gallery.mailchimp.com/d4a1168fe94a50750030038e7/files/51080efb-57f9-49fe-a1a822a336858b6b/POR_2.1_B_incubatoare_consultativ.01.pdf

Surse de finanțare pentru luna ianuarie 2017

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – ianuarie 2017. Acesta cuprinde programele de finanțare
nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.
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Catalogul conține patru secțiuni:
Societăți (Descarcă);
Autorități publice (Descarcă);
ONG-uri (Descarcă);
Universități (Descarcă).
Detalii: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PFCatalog
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În cadrul pachetului de documente referitoare la Semestrul european 2017, Comisia a publicat pe lângă
cele 27 de analize de țară (publicate pentru toate statele membre în afară de Grecia, care face obiectul unui
program de ajustare macroeconomică) și trei rapoarte: unul privind punerea în aplicare a pactului bugetar, un altul
în care este analizată datoria publică a Italiei și un al treilea privind un caz de prezentare eronată a statisticilor de
către Austria, alături de o propunere adresată Consiliului pentru o amendă.
Publicarea timpurie a rapoartelor de țară se înscrie în eforturile Comisiei Juncker de raționalizare și
consolidare a Semestrului European.
Pe ansamblul Uniunii Europene, statele membre
înregistrează progrese în punerea în aplicare a orientărilor de
politică primite anul trecut, referitoare la așa-numitul „triunghiul
virtuos”: stimularea investițiilor, continuarea reformelor
structurale și aplicarea de politici bugetare responsabile.
Analizele de țară arată că în majoritatea statelor
membre redresarea economică a contribuit la scăderea ratelor
șomajului, deși acestea sunt încă peste nivelurile înregistrate în
perioada dinaintea crizei. Bilanțul aprofundat din anumite
rapoarte indică faptul că deficitele importante de cont curent au
fost corectate și că stocul mare de datorie privată, publică și externă a început să scadă ca pondere din produsul
intern brut. Cu toate acestea, încă mai rămân câteva riscuri: excedentele importante de cont curent nu sunt decât
parțial ajustate, în timp ce stocul mare de credite neperformante afectează sectorul financiar în anumite state
membre.
Concluziile analizei de țară pentru România au fost următoarele: reforme vaste au fost lansate în 2016,
însă potențialul neutilizat al forței de muncă limitează creșterea economică. Gradul de sărăcie este în scădere,
dar inegalitatea veniturilor continuă să rămână ridicată.
Măsurile necesare pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate sunt puse în practică, însă sistemul în
sine este afectat de ineficiență, acces limitat și corupție. Furnizarea inegală a unei educații de calitate reduce
potențialul capitalului uman.
Cheltuielile cu investițiile publice sunt ridicate, dar eficiența redusă a infrastructurii pune restricții creșterii.
Reforma administrației publice s-a accelerat în 2016, ea nefiind încă finalizată însă.
Consiliul urmează să discute pe marginea rapoartelor de țară prezentate de Comisie și a rezultatelor
bilanțurilor aprofundate.
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Comisia va organiza, apoi, reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta rapoartele de țară.
Vicepreședinții Comisiei și comisarii vor efectua vizite în statele membre pentru a se întâlni cu guvernele,
parlamentele naționale, partenerii sociali și alte părți interesate. Aceste discuții urmăresc o mai mare implicare a
statelor membre, înainte de publicarea rapoartelor de țară, și ar trebui să con�nue în perspectiva elaborării
programelor lor naționale de reformă și a programelor de stabilitate sau de convergență.
Comisia propune ca statele membre să implice, într-o mai mare măsură, parlamentele naționale și
partenerii sociali în procesul de reformă și să garanteze asumarea acestuia de o gamă mai largă de părți
interesate.
Statele membre vor fi invitate să explice modul în care autoritățile locale și regionale sunt implicate în
pregă�rea programului, ținând cont de faptul că succesul implementării sale depinde de diversele niveluri de
guvernanță.
Comisia va propune un nou set de recomandări specifice fiecărei țări, în cursul primăverii.
Sursa: http://ec.europa.eu/
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În temeiul dreptului UE, în Europa ar trebui să fie desfășurate doar activități controlate și sigure legate de
depozitele de deșeuri.
Directiva privind depozitele de deșeuri stabilește standarde pentru protecția sănătății umane și a mediului,
în special a apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului și a aerului, împotriva efectelor negative cauzate de
colectarea, transportul, depozitarea, tratarea și eliminarea deșeurilor.
Aceasta urmărește să prevină sau să reducă, pe cât posibil, efectele nega�ve ale depozitării deșeurilor,
pe întreaga durată a ciclului de viață a unor astfel de depozite.
Potrivit celui mai recent pachet lunar de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat
membru, Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justitie a UE pentru faptul că nu a închis și
reabilitat 68 de depozite ilegale de deșeuri, ce constituie un risc grav pentru sănătatea umană și pentru mediu.
În pofida avertismentelor anterioare ale
Comisiei, România nu a reușit să ia măsuri în
ceea ce privește depozitele de deșeuri
neconforme, în concordanță cu prevederile din
normele
europene
relevante
(Directiva
1999/31/CE a Consiliului)
Țara noastră avea obligația de a închide
și a reabilita depozitele de deșeuri municipale și
industriale care nu corespund standardelor până
la 16 iulie 2009.
Întrucât pentru remedierea acestei
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situații nu s-au înregistrat progrese suficiente, Comisia a adresat un aviz motivat suplimentar, în septembrie 2015
solicitând autorităților române să ia măsuri corespunzătoare cu privire la 109 situri necontrolate care, deși nu mai
erau utilizate, continuau să reprezinte o amenințare pentru sănătatea umană și pentru mediu.
S-au înregistrat unele progrese, dar pentru 68 de depozite de deșeuri măsurile necesare de remediere și
închidere nu fuseseră finalizate în decembrie 2016.
Pentru a determina România să accelereze procesul, Comisia trimite autoritățile române în fața Curții de
Justiție a UE.
Măsuri similare au fost adoptate împotriva altor șase state membre: Bulgaria, Cipru, Spania, Italia,
Slovenia și Slovacia. Curtea a emis deja hotărâri împotriva Bulgariei, a Ciprului și a Spaniei.
Există numeroase modalități de eliminare a deșeurilor. Îngroparea acestora în sol, cunoscută sub
denumirea de „depozitare”, este metoda cel mai puțin durabilă din punct de vedere ecologic și ar trebui să fie
menținută doar la minimul absolut necesar.
Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/20171502_romania_in_fata_cjue_depozitare_ilegala_deseuri_ro
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In perioada 07–12 februarie, Centrul Europe Direct Ploiesti aparticipat la instruirea organizată de Reprezentanța
Comisiei Europene în România la Odorheiul Secuiesc, județul Harghita.
La eveniment au luat parte reprezentanți ai celor 31 de Centre Europe Direct din România și Dna. Ioana Marchiș
(Reprezentanța CE), coordonatorul Rețelei Europe Direct România.
Trainingul a avut ca tema principala „Scrierea creativa pentru media socială și măsurarea campaniilor online și
offline”, iar trainer a fost doamna Ella Moroiu,
jurnalist și expert în media socială și campanii
de comunicare.
Cea de-a doua parte a instruirii a cuprins
discutii despre Planul de investiții și raportarea
programului, momente cheie ale anului 2017
(10 ani de la aderarea României la UE, expoziții
itinerante, prezența locală a EDIC etc.), noua
generație ED România, discutii conduse de Dna
Ioana Marchiș coordonatorul Rețelei Europe
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Direct România.
Pe planul de Investitii din cele 500 de centre de informare europe direct existente la nivelul UE, au depus proiect
53 de centre. In Romania au depus proiecte 9 centre, din care 5 au castigat. Acestea sunt centrele de la Centrele
Europe Direct din: Galati, Cluj, Maramures, Iasi si Fagaras. Contractele s-au semnat deja pentru o perioada de 6
luni, urmand a se finaliza la inceputul lunii iulie.
In paralel cu instruirea referitoare la social media, programul a fost structurat asa incat sa permita efectuarea, in
primele zile, a unui tur al Tinutului Secuiesc care a inclus vizite la: Centrul Europe Direct Harghita, Primăria
orașului Odorheiu Secuiesc (sala festivă și prezentarea orașului), Muzeul Haáz Rezső și Vila Haberstumpf
(expoziția vaselor din porțelan de Herend), Atelierul de fotografie tradițională Kováts, satul Corund - Ceramica
populară din Korond, Muzeul pălăriilor de paie din Kőrispatak (Crișeni), Expoziția de costume tradiționale din
Bögöz (Mugeni) si Biserica fortificată din Derzs (Dârjiu).
Urmatoarea intalnire a centrelor Europe Direct va avea loc in luna iunie, aproximativ 17 iunie, in Bulgaria.
Din partea EDIC Ploiesti a participat la instruirea de Odorheiu Secuiesc, Dra Diana Crainiceanu – Responsabil
Comunicare.
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Joi, 26 ianuarie a.c., Centrul de Informare Europe Direct Ploiesti in parteneriat cu Centrul Europe
Enterprise Network din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova a organizat un seminar denumit generic
„Finantare pentru compania ta!”, destinat informarii companiilor care doresc să acceseze fonduri europene.
Actiunea s-a desfasurat la sediul CCI PRAHOVA, sala Europa si au participat reprezentanti din peste 40
de companii prahovene, din diverse domenii de activitate, interesate de accesarea de fonduri europene.
Evenimentul a fost onorat de prezenta Domnului Florin DUMA - Presedintele Patronatului pentru IMM-uri
Prahova si a Doamnei Maria CIOBANU - Directorul General al CCI Prahova, care in interventiile avute au precizat
ca ambele organizatii de sprijin si promovare a
firmelor din Prahova, pe care le reprezinta vor
conlucra si in perioada urmatoare pentru a
sprijini atragerea de cat mai multe finantari in
judet in beneficiul mediului de afaceri local.
Prezentarea finantarilor pentru IMM-uri
prin POR a fost sustinuta de doamna Daniela
MANEA - Vice Presedinte Patronatul
Intreprinderilor Mici si Mijlocii Prahova si Director
al firmei de consultanta Kredo Management din
Ploiesti.
IMM-urile
vor putea sa aplice
in
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Website: http://een.ec.europa.eu/
De un deosebit interes s-a bucurat si prezentarea facuta de Domnul Costel FILIPOIU - reprezentantul
regional al Fondului Nationala de Garantare a Creditelor pentru pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM),
care a prezentat produsele specifice de garantare a creditelor bancare, care pot fi contractate pentru sustinerea
co-finantarii de catre potentialii beneficiari de finantare.
Pe parcursul evenimentului au fost avut loc mai multe sesiuni de întrebări şi răspunsuri, iar spre final,
discutiile s-au transformat intr-o sesiune de networking intr-un cadru mai informal, participanţii avand ocazia să
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perioada23/02/2017-23/08/2017,pentru a obtine intre 200.000 de euro si 1 milioan de euro, din fonduri europene
prin POR , Axa prioritara 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii
2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, In acest apel de
proiecte se acordă ajutor de stat regional pentru investiții, si ajutor de minimis pentru internaţionalizare si
certificari de sistem si produs.
Microintreprinderile au in plus posibilitatea ca pana la 27.04.2017 sa depuna proiect si pe prioritatea de
investitii 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si
prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri” tot din cadrul POR.
In continuare Doamna Luana TEODORESCU – Coordonator Centru Europe Direct Ploiesti si Director
Directia Programe si Afaceri Europene a CCI Prahova a vorbit invitatilor despre sprijinul pe care IMM-urile il pot
primi pentru internationalizare, prin Reteaua Europe Enterprise. (EEN)
EEN este cea mai importanta retea de afaceri din lume, avand peste 600 de organizatii membre in 54 de
tari, iar din ianuarie 2015 si Camera de Comert si Industrie Prahova face parte dintr-un consortiu care va derula,
pana la sfarsitul anului 2020, proiectul Europe Enterprise Network, in regiunile Sud-Muntenia si Bucuresti
Ilfov.Principalele servicii puse la dispozitie de catre Reteaua EEN sunt:
Identificarea de parteneri de afaceri europeni: EEN asigura accesul la baze de date cu cereri si oferte de
cooperare comerciala sau tehnologica, fiind actualizata saptamanal si este considerata cea mai mare baza de
date din lume cuprinzand mii de profile ale
companiilor/potentialilor
parteneri
de
afaceri
Participare la evenimente de
matchmaking: Oportunitatea de a intalni
potentiali parteneri de afaceri. EEN ofera
consultanta si sprijin din momentul
identificarii partenerului pana in momentul
intalnirii
Informarea firmelor privind sursele
de finantare disponibile si alte informații
europene.
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socializeze, sa identifice potenţiali parteneri, să se consulte cu experţii în accesarea de fonduri europene, să
cunoască servicii bancare corespunzătoare necesităţilor lor de finanţare.

Mai multe detalii despre activitatile Centrului, puteti afla din pagina de social media sau de pe website-ul
acestuia:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Centrul-Europe-Direct-Ploiesti-446289905424850/

Page

8

WEBSITE: http://www.europedirectploiesti.ro/index.php/activitati-2/evenimente-2.html
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STIMATI CITITORI
Dat fiind faptul că Buletinul Centrului de Informare Europe Direct se doreşte a fi tot mai atrăgător şi să
răspundă din ce în ce mai mult pretenţiilor Dumneavoastra, vă invităm să participaţi la redactarea
Buletinului Informativ.
Astfel, aşteptăm cu deosebită plăcere şi interes să ne transmiteţi relatări despre proiectele europene de
succes pe care le derulaţi, experienţele Dumneavoastră, fotografii, scrisori, articole şi orice alte materiale
pe care le consideraţi oportune să fie luate la cunoştinţă de cititorii Buletinului Informativ.
Vă mulţumim anticipat pentru colaborare şi vă aşteptăm la adresa de e-mail:
europedirectploiesti@cciph.ro.

Echipa Centrului EUROPE DIRECT PLOIEŞTI
Dna Luana TEODORESCU – Coordonator Centru
Dna Alexandra PETRE - Coordonator evenimente
Dra Diana CRĂINICEANU – Responsabil comunicare
Dl Octavian ZAINESCU – Info Ofiter

Telefon: 0344/401.374
Email: europedirectploiesti@cciph.ro
Website: www.europedirectploiesti.ro
Facebook: Centrul Europe Direct Ploiesti
Twitter: EDIC Ploiesti
De asemenea, aveţi la dispoziţie numărul gratuit 00800 678 91011 unde puteţi adresa
Centrului de contact Europe Direct, localizat la Bruxelles, întrebările Dvs., în orice limbă oficială a
Uniunii Europene (inclusiv română).
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Vă aşteptăm să ne trimiteţi, pe telefon sau e-mail, sugestiile, ideile şi fotografiile pentru următorul buletin
informativ!
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