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B-Fair by Femei în Afaceri, primul târg dedicat femeilor în afaceri din România
Pe 14 şi 15 noiembrie 2014, la Bucureşti, va avea loc B-Fair by Femei în Afaceri, târgul de business al acestei
toamne, dedicat femeilor din mediul de afaceri din România.
Avantajele reglementarii investițiilor de tip business angel în România
Peter Barta, CEO Fundația Post Privatizare, vorbește într-un articol despre prima lege pentru business angels
din România și despre cât de importantă este aceasta pentru sectorul investițiilor.
Investitorii de tip “business angels” au undă verde să finanțeze IMM-uri
Proiectul prin care Departamentul pentru IMM-uri și-a propus să reglementeze pentru prima dată finanțarea
afacerilor mici și mijlocii cu ajutorul investitorilor de tip “business angels” a fost aprobat de guvern.
Cum poți să primești 10.000 de euro nerambursabili de la stat pentru afacerea ta
Mediul de business local a trecut în luna august a acestui an de pragul de 15.000 de „afaceri de la zero”
înființate, la aproximativ patru ani de la momentul lansării programului național prin care statul acorda finanțări
nerambursabile de până la 10.000 de euro celor care vor să își deschidă o afacere de tip SRL-D.
Ministrul Agriculturii: Fermele de familie sunt o prioritate pentru noi
Prezent la Conferința Națională “Fermă de Familie – Nucleu al Agriculturii Durabile”, Daniel Constantin,
ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a vorbit de importanta fermelor de familie în agricultură românească.
Guvernul a aprobat Strategia pentru dezvoltarea ÎMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România
În cadrul ședinței de Guvern de săptămâna aceasta a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea
mediului de afaceri din Romania-Orizont 2020.

Programul UNCTAD/EMPRETEC România 2014
Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri și Turism a lansat Programul UNCTAD/EMPRETEC – România
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Participarea la workshop a potenţialilor beneficiari
este gratuită.
Concurs de proiecte destinat ONG-urilor
Telekom România a lansat un concurs de proiecte destinat organizațiilor non-guvernamentale, care sunt
invitate să înscrie proiecte în cele mai relevante 12 arii de pe platforma teimplici.ro
Au fost lansate 3 noi cereri de propuneri de proiecte pe POSDRU
Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a lansat trei cereri de propuneri de proiecte (CPP).
POSDRU: Sprijin pentru beneficiari prin sesiuni gratuite de instruire și tutorat!
Noi sesiuni de instruire și tutorat, organizate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a
implementa operațiuni cofinanțate prin axele prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013”, se vor desfășura în
regiunile țării.
POSDRU: S-au publicat Ghidurile Solicitantului - Condiții Specifice, în formă finală

AM POSDRU a publicat Ghidurile Solicitantului - Condiții Specifice pentru 3 noi apeluri de propuneri de
proiecte.

50% din fondurile alocate POP vor fi destinate acvaculturii
Conform viitorului Program Operațional de Pescuit (POP), domeniului acvacultura îi vor fi alocate jumătate din
fondurile alocate programului.
MEN a publicat Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020
Ministerul Educației Naționale a elaborat nouă Strategie Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 20142020 (SN CDI 2020), având ca rol strategic susținerea competitivității economice și conectarea la noile
priorități ale strategiei Europa 2020, dar și ale programului Orizont 2020.
Prima sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014
A fost prelungită până la data de 28.11.2014 prima sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru
finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea
investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.
Programul Comerț 2014: Ordin privind completarea Procedurii de implementare a Programului
Departamentul pentru IMM-uri, mediu de afaceri și turism (DIPIMM) a publicat Ordinul nr. 980 privind
completarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de
comercializare a produselor și serviciilor de piață.
Finanțare UE de peste 57,1 mil euro aprobată de Bruxelles - internet în zonele defavorizate
Comisia Europeană a anunțat joi că a aprobat o investiție de 57,1 milioane de euro în cadrul Fondului
european de dezvoltare regională (FEDR) pentru dezvoltarea unei infrastructuri de bandă largă, în zonele în
care nu există rețele de comunicații electronice de acces sau de distribuție.
Anunț important pentru beneficiarii Schemei de minimis HG 274/2013
Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism reamintește beneficiarilor care
au semnat acord de finanțare pentru bugetul anului 2014 că, în conformitate cu prevederile art 5 aliniatul 11
din Anexă la Hotărârea Guvernului nr 274/2013 cu modificările și completările ulterioare, termenul de
depunere a cererii de plată este 1 NOIEMBRIE .
Până pe 7 noiembrie 2014 se pot depune cererile pentru ajutoarele de minimis din sectorul vegetal
Guvernul României a aprobat schema de ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor
hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – august 2014 care se acordă în agricultură,
în sectorul vegetal.
Un proiect finanțat prin FP7 sprijină dezvoltarea pisciculturii
Un obiectiv important pe agenda Comisiei Europene este reducerea pescuitului sălbatic. Piscicultura (sau
acvacultura), sau creșterea peștilor în spații special amenajate, precum fermele piscicole, reprezintă o foarte
bună alternativă în acest sens.
POSDRU: Un nou Ghid Condiții Specifice lansat spre consultare publică!
Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), a anunțat lansarea în consultare publică a ghidului pe
DMI 1.3. „Dezvoltarea carierei didactice”.
Apicultorii vor fi despăgubiți de guvern
Apicultorii vor primi săptămâna aceasta sumele promise de Guvern pentru plata ajutoarelor necesare în
vederea acoperirii unei părți din pierderile pe care le-au suferit în acest an din cauza vremii nefavorabile, cu
efecte directe asupra scăderii producției de miere, a declarat ministrul Agriculturii.
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