
STRATEGIA EUROPA 2020 – OBIECTIVUL TEMATIC 3
“IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII IMM-URILOR, A SECTORULUI AGRICOL (IN CAZUL FEADR) SI A 

SECTORULUI PESCUITULUI SI ACVACULTURII (IN CAZUL FEPAM)”

Ac?iuni-cheie pentru FEDER  (Fondul european de dezvoltare regionala):

Ac?iuni-cheie pentru pentru FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala):
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investi?ia în spiritul antreprenorial, inclusiv punerea la dispozi?ie a capitalului de pornire, a 
garan?iilor, a împrumuturilor, a capitalului de tip mezanin ?i a capitalului ini?ial prin instrumente 
financiare, precum ?i acordarea de sprijin pentru dezvoltarea planurilor de afaceri

investi?ia în exploatarea comerciala a noilor idei ?i a rezultatelor cercetarilor ?i în crearea unor 
întreprinderi orientate într-o mai mare masura catre cunoa?tere, prin interven?ii adaptate nevoilor 
IMM-urilor în diferitele lor stadii de dezvoltare ?i de-a lungul întregului lan? de valori din domeniul 
inovarii

servicii de consiliere în domeniul afacerilor, în special pentru înfiin?area ?i transferul de întreprinderi, 

accesul la noi pie?e, strategia ?i monitorizarea în domeniul afacerilor, transferul de tehnologie ?i 
previziunea tehnologica, precum ?i inova?ia orientata spre utilizator ?i design sporind capacitatea de 
gestionare a inovarii ?i încurajând dezvoltarea ?i utilizarea unor astfel de servicii prin intermediul 
programelor de „bonuri pentru inovare”

sprijinirea dezvoltarii instrumentelor online pentru a pune la dispozi?ie informa?ii precise ?i pentru a 

facilita procedurile de reglementare pentru IMM-uri, în special în domeniul achizi?iilor publice, 
dreptului muncii, securita?ii sociale, fiscalita?ii ?i standardizarii

dezvoltarea de noi modele de afaceri, inclusiv noi lan?uri de valori ?i organizarea activita?ilor de 

marketing, în special pentru a favoriza interna?ionalizarea

dezvoltarea IMM-urilor în domeniile emergente legate de provocarile europene ?i regionale, cum ar 
fi industriile culturale ?i creative, noile forme de turism ?i serviciile inovatoare care reflecta noile 
cerin?e la nivelul societa?ii sau produsele ?i serviciile legate de îmbatrânirea demografica, de îngrijire 

?i sanatate, de ecoinova?ie, de economia cu emisii scazute de carbon ?i de eficien?a resurselor, 
inclusiv coordonarea cu domeniul achizi?iilor publice, în vederea accelerarii patrunderii pe       a 
solu?iilor inovatoare pentru a face fa?a acestor provocari

restructurarea exploata?iilor agricole care se confrunta cu probleme structurale majore, în special 

prin investi?iile în exploata?ie cu scopul de a îmbunata?i performan?a unei exploata?ii agricole sau de 
a sprijini viabilitatea ?i durabilitatea sa economica, prin investi?ii legate de prelucrarea, 
comercializarea ?i dezvoltarea produselor agricole sau prin investi?ii în infrastructurile necesare 
pentru dezvoltarea ?i adaptarea agriculturii

reînnoirea genera?iilor în sectorul agricol, în special prin ajutoare pentru începerea activita?ii 

acordate tinerilor agricultori

integrarea producatorilor primari în lan?ul alimentar prin sprijinirea programelor de calitate, prin 
promovarea pe pie?ele locale, prin cooperarea orizontala ?i verticala, prin crearea de noi posibilita?i 
de comercializare ?i de constituire de re?ele, prin dezvoltarea circuitelor scurte de aprovizionare ?i 
prin înfiin?area de grupuri de producatori



•

•

•

•

gestionarea riscurilor la nivelul exploata?iilor, printr-o serie de instrumente destinate sa-i ajute pe 
agricultori sa gestioneze în mod eficace cre?terea riscurilor economice ?i a celor legate de mediu, 

inclusiv a bolilor animalelor ?i ale plantelor, ?i sprijinirea investi?iilor în favoarea ac?iunilor 
preventive ?i de restaurare

dezvoltarea întreprinderilor, a competen?elor în materie de gestionare a întreprinderilor ?i a 
spiritului antreprenorial în sectoarele pescuitului ?i acvaculturii, în vederea sporirii competitivita?ii, a 

viabilita?ii ?i a sustenabilita?ii întreprinderilor din aceste sectoare

introducerea sau dezvoltarea de produse, de procese, de tehnologii ?i de sisteme de management ?i 
de organizare noi sau ameliorate la toate nivelurile lan?ului de aprovizionare în sectoarele 
pescuitului ?i acvaculturii, pentru a spori valoarea adaugata a produselor pescare?ti ?i de acvacultura 
?i pentru a reduce costurile de produc?ie

îmbunata?irea organizarii pie?ei în sectoarele pescuitului ?i acvaculturii

Ac?iuni-cheie pentru pentru FEPAM (Fondul european pentru pescuit ?i afaceri maritime):
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