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Măsuri luate de UE pentru a sprijini întreprinderile mici în Europa și pe piețele internaționale 
Acest portal reunește toate informațiile oferite de UE, despre și pentru IMM-uri, variind de la 

recomandări practice la aspecte privind politicile, de la puncte de contact locale la link-uri de relaționare, de la 
surse de finantare la drepturi de proprietate intelectuala, de la cercetare la inovare. 

Inovare, cercetare și drepturi de autor 
Pentru a se menține competitive, întreprinderile trebuie să fie la zi cu cele mai recente dezvoltări 

tehnologice și să-și protejeze ideile inovatoare. Pentru firmele mici, investițiile implicate pot reprezenta o provocare 
enormă. UE le oferă sprijin pentru a putea face față concurenței și pentru a le orienta către oportunitățile 
disponibile.  

Politica UE în domeniul inovării  

Inovarea reprezintă un element cheie pentru competitivitatea întreprinderilor europene și pentru 
contribuția la crearea de locuri de muncă. Aflați mai multe despre modul în care UE sprijină inovarea. 

•   Uniunea Inovaţiei http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm  
  

Sporirea investiţiilor în cunoaştere, îmbunătăţirea accesului la finanţare în vederea inovării şi a utilizării 
mai eficace a resurselor: acestea sunt mijloacele prin care Comisia speră să realizeze Uniunea Inovaţiei. Scopul 
acestei iniţiative este ca Europa să îşi menţină competitivitatea şi să transforme ideile inteligente în locuri de 
muncă şi creştere. 

• Inovare, cercetare și dezvoltare  
• Proprietate intelectuală  
• Tehnologia informației  

 

Eurostars - finanțare și sprijin, special elaborat pentru întreprinderile mici  

Programul Eurostars oferă finanțare concepută special pentru nevoile firmelor mici, sprijinindu-le 
participarea la proiecte internaționale în domeniul cercetării și inovării.  
Denumire oficială Programul comun Eurostars 
Perioadă 2008-2013 
Tipul de sprijin (Co-)finanțare de proiecte 

 

EUREKA - o rețea de cercetare și dezvoltare orientată către piață  

Această rețea sprijină cercetarea, dezvoltarea și inovarea în toate sectoarele, facilitând accesul 
societăților atât la fonduri naționale publice și private, cât și la competențe și expertiză pe tot teritoriul Europei. 

 

IMP³rove instrument de referință  

Cât de inovatoare este societatea dumneavoastră și cum se prezintă față de concurenţă? Acest 
instrument online vă permite să vă evaluați performanța inovatoare și să găsiți strategiile adecvate pentru a o 
îmbunătăți. 

 
InnovAccess  

Aveți o idee inovatoare? Aflați cum să o transformați în profit și să vă protejați creația - vă stau la 
dispoziție o serie de informații despre protecția drepturilor de proprietate intelectuală. 

 
Eco-inovarea pentru un viitor durabil (ETAP)  

Util pentru întreprinderi și pentru mediu - descoperiți "Planul de acțiune pentru tehnologii de mediu" și 
oportunitățile pe care eco-inovarea le poate aduce societății dumneavoastră. 

 

Finanțarea UE pentru cercetare, dezvoltare și inovare  

Acest ghid practic îi ajută pe potențialii beneficiari să găsească sursa adecvată de finanțare pentru 
toate stadiile proiectelor lor și să afle cum pot combina diferite surse. 

 
Serviciul de informare în domeniul cercetării  

Aveți vreo întrebare despre cercetarea europeană? Încercați să vă descurcați cu Programul-cadru 
pentru cercetare? Intrați în legătură cu experții și puneți întrebări direct, prin formularul online. 

 
 
 



Protecția proprietății intelectuale  

Proprietatea intelectuală acoperă proprietatea industrială, ce include invenții, mărci înregistrate, 
proiectare industrială, indicații geografice și drepturile de autor, ce includ opere literare și artistice. 

 
Cum se pot apăra titularii de drepturi împotriva contrafacerii și a pirateriei?  

Aflați cum să vă protejați drepturile prin cooperare cu administrația vamală. Această pagină vă oferă 
acces la formulare online în vederea acțiunilor vamale precum și un manual. 

 

Protejarea proprietății intelectuale  

Această pagină evidențiază toate aspectele protejării dreptului de proprietate intelectuală (DPI) în 
Europa. 

Informații despre situațiile din diferite state membre despre acest aspect.  
 
Asistență tehnică pentru drepturile de proprietate intelectuală (DPI)  

Acest serviciu gratuit oferă utilizatorilor răspunsuri la întrebările referitoare la proprietatea intelectuală 
printr-o linie de asistență prin e-mail precum și resurse online. 

 
Instrumente DPI pentru întreprinderile mici  

Catalog de instrumente online pentru întreprinderi, despre drepturile de proprietate intelectuală, 
elaborat ca parte a cooperării actuale cu SUA pe această temă. 

 

Tehnologiile informației și comunicării (TIC-uri)  

TIC au revoluționat modul în care funcționează economia și multe dintre cele mai recente produse și 
practici de lucru sunt bazate pe TIC. Întreprinderile mici au nevoie de a-și găsi locul în această economie în 
continuă dezvoltare. 

 

Asistarea IMM-urilor pentru a se integra în Societatea informațională  

Cum pot firmele mici să beneficieze la maximum de TIC? Aflați mai multe despre proiectele culturii 
digitale, afaceri electronice și e-guvernare, chestiuni de protecție a datelor și cum pot fi reduse costurile 
achiziționării de echipament TIC. 

 

Programul de sprijin pentru politica tehnologiilor informației și comunicării (PSP TIC)  

Programul de sprijin pentru politica TIC ajută firmele mici să utilizeze mai mult și mai bine TIC și 
încurajează inovarea în ceea ce privește produsele, serviciile și procesele.  

Denumire oficială Programul de sprijin pentru politica tehnologiilor informației și comunicării (PSP TIC) 
Perioadă 2007-2013 
Tipul de sprijin (Co-)finanțare de proiecte 

  

Detalii... http://ec.europa.eu/small-business/index_ro.htm  


