
Programele nationale pentru IMM implementate 2014



Bugetul
de Stat

Granturi

DIMMAT

Proiecte si Programe
pentru IMM 

Cresterea numarului
de IMM

Cresterea numarului
de locuri de munca

Profitabilitate

Taxe si impozite
platite



Programe 2014



Proiecte  2014



IMM-uri nou infiintate pe

program Locuri de munca

create

Buget alocat 2014

11650 15000 21 000 000 lei



IMM-uri beneficiare
Locuri de munca

create

Buget alocat 2014

Minim 130 Minim 300 13 000 000 lei



Incubatoare infiintate pe

program Locuri de munca

create

Buget alocat 2014

13 300 6 000 000 lei



Antreprenoare Locuri de munca

create
Buget alocat 2014

Minim 12 Minim 24 500 000 lei



Targuri regionale de 

promovare a a

mestesugarilor

Numar minim de 

participanti
Buget alocat 2014

8 200 1 000 000 lei



IMM-uri beneficiare
Locuri de munca

create

Buget alocat 2014-

2015

Minim 1111 Minim 3000 500 000 000 lei



IMM-uri beneficiare Locuri de munca

create
Buget alocat 2014

Minim 225 Minim 550 18 039 000 lei



Spatii Romania HUB Parteneriate

incheiate

Studenti in 

practica 2014
Start up DAY

Minim 8 Minim 80 Minim 960 Minim 192



Proiectul îşi propune să faciliteze transferul de cunoştinţe şi experienţe din 

Suedia, Slovenia şi Estonia pentru a implementa conceptul ITM Worldwide, în 

patru ţări din Europa: Bulgaria, Croaţia, Grecia şi România.

Proiect în parteneriat cu:

Fundaţia ITM Worldwide - Suedia

Agenţia de promovare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - Bulgaria

Ministerul Întreprinderilor şi Comerţului- Croaţia

Institutul de Piaţă - Estonia

Asociaţia Internaţională de Afaceri - Grecia

Agenţia JAVNA - Slovenia.



Buget total 

PREIMM

Contributia 

elvetiana

Contributia 

proprie a 

CEC Bank

Numar estimativ 

de credite 

acordate

28.524.286 CHF 20.000.000 CHF 8.524.286 CHF Minimum 284

Programul Romano-Elvetian pentru IMM-uri (PREIMM)



Proiectul Growing – Up, finanţat de Comisia Europeană, în cadrul 

programului Erasmus pentru tineri antreprenori, se implementează de 

DIMMMAT împreună cu  Patronatul Tinerilor Întreprinzători din 

Romania, în calitatea de lider de proiect, cu  La Nouvelle Place de 

Marche pour les Entrepereneurs din Franţa şi cu Akademickie 

Inkubatory din Polonia. Proiectul îşi propune să sprijine tinerii 

antreprenori din Romania să desfăşoare relaţii cu antreprenori  

experimentaţi din Franţa şi Polonia în vederea facilitării dezvoltării unor 

start-upuri de succes, precum şi a dezvoltării de idei de afaceri.





Scop COSME:

- consolidarea competitivitatii si sustenabilitatii intreprinderilor din UE 

(mai ales a IMM-urilor)

- incurajarea culturii antreprenoriale

- promovarea infiintarii si cresterii IMM-urilor

COSME:  program destinat tuturor IMM-urilor (indiferent de sectorul de 

activitate) 

Buget: € 2,3 miliarde pentru perioada 2014 – 2020

Orizont 2020: program destinat IMM-urilor axate pe inovaţie şi pentru 

"small mid-caps“

Buget: € 78 miliarde pentru perioada 2014 – 2020

Vara 2014: Lansarea apelurilor pentru exprimarea interesului pentru 

instrumentele financiare ale COSME, după semnarea Acordului COM cu FEI

Programele Comisiei Europene destinate IMM-urilor 

2014 - 2020



Obiective COSME:

1. Imbunatatirea accesului IMM la finantare, prin utilizarea instrumentelor financiare:

- Mecanismul de capitaluri proprii pentru crestere (EFG - Equity Facility for

Growth):

• Susţine investiţii în fonduri de capital de risc care investesc predominant în IMM-

uri

- Mecanismul de Garantare a Împrumuturilor (LGF – Loan Guarantee Facility)

• Destinat intermediarilor financiari pentru acordarea de garantii (gratuite) in

vederea acoperirii imprumuturilor contractate de IMM-uri

2. Imbunatatirea accesului la piete - One-stop-shop pentru IMM-uri, asigurarea de servicii

suport pentru IMM-uri si furnizarea de programe de pregatire a managerilor

3. Imbunatatirea conditiilor cadru:

- Reducerea poverii administrative, sprijinirea reglementarii inteligente (Testul IMM,

evaluarea competitivitatii etc.), consolidarea aplicarii principiului “Ganditi mai

intai la scara mica”

- Accelerarea aparitiei de industrii competitive, stimularea dezvoltarii de noi piete,

crearea de modele de afaceri competitive, imbunatatirea eficientei utilizarii

resurselor

4. Promovarea antreprenoriatului si a culturii antreprenoriale – dezvoltarea aptitudinilor

si atitudinilor antreprenoriale, in special in randul tinerilor antreprenori; crearea

de scheme de mentorat; promovarea antreprenoriatului social



Va multumesc pentru atentie!

www.imm.gov.ro               www.aippimm.ro


