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Prezentarea posibilităților de subvenționare 
pentru finanțarea costurilor de înființare și 
de creștere

Stare: Ianuarie 2021

Întreprinzătorii debutanți joacă un rol important în dezvoltarea economică a Germaniei. Aceștia 
transpun în practică noi idei, creează locuri de muncă și asigură bazele pentru bunăstare și dez-
voltare în Germania și în Europa. Pentru înființarea companiilor aveți nevoie de o susținere 
financiară.

Această broșură financiară trebuie să ofere o vedere de ansamblu asupra posibilităților de finan-
țare și de subvenționare. Acestea trebuie verificate întotdeauna în cazuri individuale cu condițiile 
de subvenționare corespunzătoare. Fișa informativă referitoare la finanțare nu garantează că 
finanțarea prin intermediul posibilităților de finanțare se va realiza în fiecare caz individual. 
Întreprinzătorilor debutanți li se recomandă să profite de ofertele consilierilor de înființare a 
unei companii ale statului federal, landurilor sau comunelor.

Guvernul federal și landurile federale pun la dispoziție întreprinzătorilor debutanți

A. credite de subvenționare cu dobânzi reduse,
B. garanții,
C. capital participativ și
D. subvenții nerambursabile

Companiile tinere pot profita de aceste programe de subvenționare. În acest fel există instru-
mente auxiliare eficiente în etapa de dezvoltare a companiei.

Cea mai frecventă posibilitate de finanțare este prin intermediul unui credit. În cazul unui credit, 
debitorul sau debitoarea împrumută de la creditor sau creditoare o sumă de bani în anumite 
condiții. În plus, finanțarea se poate realiza prin Wagniskapital, deci atunci când un investitor 
pune la dispoziție capitalul propriu pentru a participa la companie. 
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Informații și ajutoare în etapa de înființare și dezvoltare

Consiliere pentru subvenționare și finanțare

	# Angajații și angajatele biroului de consiliere pentru subvenționare al Ministerului Federal al 
Economiei și Energiei oferă consiliere pentru finanțarea tuturor activităților antreprenoriale.

	# Oferă informații referitoare:
	� programe de subvenționare care pun la dispoziție planul de înființare și dezvoltare
	� Întrebări referitoare la pregătirea pentru discuția cu băncile
	� Posibilități de finanțare

	# Contact: 
E-mail: foerderberatung@bmwi.bund.de 
Număr telefon: +49 (0)30-186158000 
Luni-joi de la ora 9:00 până la ora 16:00  
Vineri de la ora 9:00 până la ora 12:00

A. Credite de subvenționare

Microcredite

Fonduri microcredite Germania

	# Facilitează finanțarea micilor întreprinderi, care nu au acces la finanțările de credit
	# Grupurile țintă ale fondului: Întreprinderi mici și recent înființate, întreprinzători debutanți, 

persoane cu istoric de migrație, persoane fizice creative
	# Subvenționarea împrumutului Suma creditului este între 1.000 și 25.000 Euro
	# Perioada este de până în 4 ani, dobânda este de 7,9% și comisionul de acordare în valoare de 

100 Euro pe credit
	# Mai multe informații online: Mein Mikrokredit (Microcreditul meu) 

 

mailto:foerderberatung@bmwi.bund.de
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
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Microcredite landuri federale

12 din cele 16 landuri federale oferă întreprinzătorilor debutanți microcredite în valoare de până 
la 25.000 Euro:

	# Baden-Württemberg
	# Berlin
	# Brandenburg
	# Bremen
	# Hamburg
	# Hessen
	# Saxonia Inferioară
	# Renania de Nord - Westfalia
	# Saarland
	# Saxonia
	# Schleswig-Holstein
	# Turingia

Mai multe informații online: Existenzgründungsportal des BMWi (Portalul întreprinzătorilor 
debutanți BMWi) 

Credite federale de subvenționare

KfW, baca de dezvoltare a guvernului federal și institutul de finanțare al landurilor federale oferă 
credite de dezvoltare pentru întreprinzătorii debutanți în toată Germania. Primul punct de con-
tact pentru un credit de dezvoltare este banca casei, deci banca de la care ați luat un credit sau cu 
care aveți relații de afaceri în mod regulat. Aceasta verifică cererea, deoarece creditul este solicitat 
direct și îl trimite în cazul unei decizii pozitive la KfW. Acesta este denumit ”principiul băncii de 
casă”. KfW ia decizia cu privire la cerere.

Credit de înființare ERP bani de înființare

	# Până la 125.000 Euro pentru proiecte de înființare
	# Finanțarea investițiilor și costurile implicate
	# Întreprinderi nou înființate și consolidate de până la 5 ani după înființare
	# Acces mai facil la credit: KfW preia 80% din riscul de credit
	# Nu este necesar un capital propriu
	# Perioada până la 10 ani, începând cu o dobândă anuală de 1,21%
	# Mai multe informații online: ERP-Gründerkredit Startgeld (Credit de înființare ERP bani de 

înființare) 
 

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
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Credit de înființare ERP - universal

	# Credite pe termen lung în valoare de 100 milioane de Euro
	# Pentru tinerii întreprinzători, care sunt de mai puțin de 5 ani pe piață
	# Finanțarea achizițiilor și costurile implicate
	# KfW preia până la 90% din riscurile bancare
	# Alternativ și fără preluarea riscului
	# Perioada cu preluarea riscului până la 10 ani, perioada fără preluarea riscului până la 20 de ani, 

dobândă începând cu 1,00 %, vezi Vizualizare condiții partea 1 și partea 2 
	# Mai multe informații online: ERP-Gründerkredit – Universell (Credit de înființare ERP –  

universal) 

Capital ERP pentru înființare

	# Până la 500.000 Euro pentru consolidarea capitalului propriu al întreprinderii
	# Întreprinderi nou înființate și consolidate de până la 3 ani după înființare
	# Finanțare a până la 40% din investiții fără valori mobiliare
	# Acces mai facil la credit: KfW preia riscul de credit
	# Perioada de 15 ani, începând cu o dobândă anuală de 2,82%
	# Fără rate de rambursare în primii 7 ani, doar plata dobânzii
	# Mai multe informații online: ERP-Kapital für Gründung (Capital ERP pentru înființare) 

Credit ERP de digitalizare și inovație

	# Suma credit între 25.000 și 25 Mio. Euro și subvenție de finanțare în plus față de credit
	# Pentru investiții și echipamente în domeniile din inovație și digitalizare
	# Pentru companii și liber profesioniști
	# Acces mai facil la credit: KfW poate prelua până la 70% din riscurile băncii casei
	# Perioada vezi Vizualizare condiții, începând cu 1,00 % dobândă anuală efectivă.
	# Mai multe informații online: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit (Credit ERP de 

digitalizare și inovație) 

Credite de subvenționare ale landurilor federale

Vizualizarea completă și actuală a creditelor de înființare ale landurilor federale pot fi obținute 
din Förderdatenbank (baza de date pentru finanțare). 

 

https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=073%20074
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=075%20076
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=380%20390%20391
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html


55

B. Garanții

Acceptarea unui credit necesită punerea la dispoziție a unei garanții bancare de către creditor.  
În acest caz poate ajuta o garanție de la banca de garanții a landului federal aferent.

	# Creditele pentru investiții și echipamente pot fi garantate cu o cotă de garanție de max. 80 % 
din valoarea creditului

	# Cea mai ridicată valoare a garanției este de 1,25 mil. Euro
	# Mai multe informații online: Bürgschaftsbanken (Bănci de garanție)  

C. Capital participativ 

Fonduri micromezanin

	# Este posibilă finanțarea tuturor investițiilor pentru înființarea sau continuarea unei întreprin-
deri existente, și continuarea finanțărilor sau finanțările echipamentelor.

	# Volume de fond de 228 mil. Euro (fondul I + fondul II)
	# Participații tacite până la max. 50.000 Euro pentru companiile mici și pentru întreprinzătorii 

debutanți
	# Participații tacite până la max. 150.000 Euro pentru întreprinderile care formează profesional, 

care sunt administrate de femei sau persoane cu istoric de migrație sau care au fost înființate 
în timpul șomajului

	# Perioada 10 ani
	# Rambursarea are loc din al 7-lea an în 3 rate anuale egale
	# Mai multe informații online: Mikromezzaninfonds (Fonduri micromezanin) 

Fonduri de înființare High-Tech (HTGF)

	# Fonduri de capital Wagnis pentru întreprinderi foarte inovative și orientate către tehnologie
	# Preluarea activității operaționale ale întreprinderii cu nu mai mult de 3 ani în urmă
	# Condiții pentru finanțare: Rezultate promițătoare ale cercetării, bază tehnologică inovativă, 

situația promițătoare a pieței
	# Fondurile se implică prima oară cu până la 1 mil. Euro, de regulă pun la dispoziție până la  

3 mil Euro pe întreprindere
	# Mai multe informații online: HTGF 

Mai multe instrumente de finanțare federale în domeniul capitalului participativ le găsiți online.

 

https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.htgf.de/de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/financing-start-ups-and-growth-overview-of-funding-instruments.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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D. subvenții nerambursabile 

Subvenție pentru înființare

Indemnizația de șomaj I Beneficiarii pot solicita în anumite condiții ”o subvenție de înființare” 
de la Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă.

	# Subvenția lunară în valoarea ultimei indemnizații de șomaj și 300 de Euro în plus ca bonus 
pentru asigurările sociale legale (6 luni)

	# Bonus lunar în valoare de 300 de Euro, dacă se dovedește că munca independentă este  
principala ocupație (timp de 9 luni)

	# Mai multe informații online: Gründungszuschuss (Subvenție pentru înființare)  

Bonus pentru integrare

Indemnizația de șomaj I Beneficiarii pot solicita în anumite condiții ”un bonus pentru integrare” 
de la Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă.

	# Subvenția se acordă sub forma unui bonus pentru cel mult 24 de luni
	# Suma subvenției este calculată în funcție de durata șomajului și de dimensiunea comunității 

persoanei care se află în căutarea unui loc de muncă.
	# Pe lângă bonusul de integrare persoanelor independente li se pot acorda și împrumuturi și 

subvenții pentru achiziția bunurilor.
	# Valoarea subvențiilor este de până la 5.000 de Euro pe lună, împrumutul poate depăși această 

valoare
	# Mai multe informații online: Einstiegsgeld (Bonus pentru integrare) 

Subvenții pentru înființări după studiu

Bursă înființare EXI ST- și transfer cercetare EXIST

	# Subvenții pentru absolvenți și cercetători din universități și institute de cercetare non-univer-
sitare pentru pregătirea înființării unei companii.

	# Obiectul de activitate trebuie să fi fost deja inițiat ca proiect de cercetare sau dezvoltare la  
universitate sau la institut

	# Institutul de cercetare face cererea
	# Bursă de înființare EXIST: Subvenție lunară: Student: 1.000 Euro/ lună, angajați în domeniul 

tehnic 2.000 Euro/ lună, absolvenți: 2.500 Euro/ lună; doctori: 3.000 Euro/ lună, subvenție  
pentru copii: 150 Euro/ copil/ lună

 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/gruendungsfoerderung
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Mai multe informații online:
	# Portalul întreprinderilor debutante al Ministerului Federal al Economiei și Energiei    

(www.existenzgruender.de)
	# Platforma de înființare (www.gruenderplattform.de)
	# Scrisoare informativă „Gründerzeiten“ (Perioadele de înființare) 

	# Finanțarea cheltuielilor materiale de până la 10.000 de euro pentru întreprinderi debutate 
individuale (maximum 30.000 de euro pentru echipe) și instruire până la 5.000 de euro

	# Transfer cercetare EXIST: Finanțarea dezvoltării produsului din institutul de cercetare: Finan-
țarea cheltuielilor personale de până la 4 posturi de personal și cheltuieli materiale de până la 
250.000 Euro

	# Finanțarea etapei de înființare a întreprinderii: Subvenție de până la 180.000 Euro
	# Mai multe informații online: EXIST-Gründerstipendium (EXIST-bursă înființare),  

EXIST-Forschungstransfer (Transfer de cercetare EXIST) 

Ajutor intermediar Corona

Guvernul federal oferă ajutor financiar întreprinderilor mici și mijlocii din toate domeniile eco-
nomice, pentru a asigura necesarul de lichidități în ciuda scăderii profitului. Informațiile actuale 
le găsiți online: Überbrückungshilfe (Ajutor interimar)  

Preluări ale companiei

Pe lângă înființarea unei noi întreprinderi există și posibilitatea de a prelua o întreprindere  
existentă. Guvernele federale și landurile pun la dispoziție diferite oferte, care pot fi folosite dacă 
există interesul de a prelua o întreprindere și acestea le pot simplifica.

Pagina web nexxt-change este o bursă online pentru preluarea întreprinderilor. La bursa online 
se introduc întreprinderi pentru vânzare, unde persoanele interesate pot găsi rapid și simplu 
oferte de vânzare. În plus sunt puse la dispoziții informații complete pentru planificarea și finan-
țarea întreprinderii. În programele de finanțare federale și ale landurilor federale se oferă succe-
sorilor companiei garanții și consiliere referitoare la finanțare. Pentru mai multe informații 
online: nexxt-change Unternehmensbörse (nexxt-change Bursa întreprinderilor). 

https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html

