PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Apel de proiecte
pentru
microintreprinder
i

Consolidarea pozitiei
pe piata a IMM-urilor
in domenii
competitive
identificate in
Strategia Nationala
de Competitivitate si
Planurile de
Dezvoltare
Regionala

Societatile comerciale sau
cooperative care se
incadreaza in categoria
microintreprinderilor, au
desfasurat activitate pe o
perioada corespunzatoare cel
putin unui an fiscal integral si
au inregistrat profit din
exploatare in anul fiscal
anterior depunerii cererii de
finantare.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 20142020, AP2, PI 2.1)

Activitati eligibile







Locul de implementare a
proiectului este situat in
mediul urban, in regiunea de
dezvoltare in care a fost
depusa cererea de finantare.

Domeniul de activitate in care
se desfasoara investitia se
incadreaza in domeniile de
activitate eligibile, asa cum
sunt enumerate in anexa la
Ghidul specific.
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lucrari de construire/ extindere/ modernizare
a spatiilor de productie/ prestare de servicii
ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor
generale aferente (alimentare cu apa,
canalizare, alimentare cu gaze naturale,
agent termic, energie electrica, PSI);
achizitionarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalatii de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotica, de natura
mijloacelor fixe;
achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice in scopul obtinerii unei economii de
energie, precum si sisteme care utilizeaza
surseregenerabile/alternative de
energiepentru eficientizarea activitatilor
pentru care a solicitat finantare, in limita a
15% din valoarea eligibila a proiectului;
investitii in active necorporale: brevete,
licente, marci comerciale, programe
informatice, alte drepturi si active similare;
Investitii in realizarea de instrumente de
comercializare on-line a serviciilor/
produselor proprii ale solicitantului

Valoarea
grantului

Valoarea
maxima a
ajutorului, in
regim de
minimis, ce
poate fi
acordata
unei
intreprinderi
unice pe o
perioada de
3 ani fiscali
consecutivi
este de
200.000 de
euro

Contributia
beneficiaru
lui
Minim 10%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

27 ianuarie
2017

http://regioadrcentru.r
o/2-1-2-2sprijinireacrearii-siextindereacapacitatilor
-avansatedeproductiesidezvoltarea
-serviciilor/
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea crearii
si extinderea
capacitatilor
avansate de
productie si
dezvoltarea
serviciilor

Imbunatatirea
competitivitatii
economice prin
cresterea
productivitatii muncii
in IMM-uri in
sectoarele
competitive
identificate in
Strategia Nationala
pentru
Competitivitate

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL,
AP 2, PI 2.2)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

IMM-urile non-agricole din
mediul urban
Intreprinderile mijlocii nonagricole din mediul rural
Solicitantul a desfasurat
activitate pe o perioada
corespunzatoare cel putin
unui an fiscal integral, nu a
avut activitatea suspendata
temporar oricand in anul
curent depunerii cererii de
finantare si in anul fiscal
anterior si a inregistrat profit
din exploatare (>0 lei) in anul
fiscal anterior depunerii
cererii de finantare.
Solicitantul a inregistrat un
numar mediu de salariati de
cel putin 3, in anul fiscal
anterior depunerii cererii de
finantare, conform situatiilor
financiare depuse la unitatile
teritoriale ale Ministerului
Finantelor Publice.
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Activitati eligibile

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa
cuprinda, in mod obligatoriu, investitii
finantabile prin ajutor de stat regional in active
corporale.
Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:
• Investitii in active corporale
- lucrari de construire/modernizare si extindere a
spatiilor de productie/ prestare de servicii ale IMMurilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente;
- achizitionarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente
informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
- achizitionarea de instalatii/ echipamente
specifice in scopul obtinerii unei economii de
energie, precum si sisteme care utilizeaza surse
regenerabile (alternative) de energie pentru
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat
finantare.
• Investitii in active necorporale: brevete, licente,
marci comerciale, programe informatice,
alte drepturi si active similare.
Investitii finantabile prin ajutor de minimis (maxim
20%):
• Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor,
proceselor, de catre un organism de
certificare acreditat.
• Certificarea/recertificarea sistemelor de
management al calitatii (ISO 9001), al mediului
(ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO
22000), al sanatatii si securitatii ocupationale
(OHSAS 18001), al securitatii informatiilor
(ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al
calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485),
al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al
responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau
integrate.
• Investitii specifice procesului de
internationalizare (participarea, la nivel
international, la targuri, misiuni comerciale,
expozitii).

Valoarea
grantului

Minim
200.000
euro
Maxim
1.000.000
euro

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Pentru
componenta
finantabila
prin ajutor
de stat
regional:

Apel nelansat

http://regioadrcentru.r
o/2-2promovarea
-spirituluiantreprenor
ial-inspecialprinfacilitareaexploatariieconomicea-ideilornoi-si-prinincurajareacrearii-denoiintreprinderi
-inclusivprinincubatoare
-de-afaceri/

Intreprinderi
mici si
microintrepri
nderi minim 30%
Intreprinderi
mijlocii minim 40%

Pentru
componenta
finantabila
prin ajutor
de minimis,
contributia
proprie a
solicitantului
la
valoarea
cheltuielilor
eligibile
trebuie sa
fie de
minimum
10%.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Crearea de
sinergii cu
actiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene si alte
programe CDI
internationale

Sprijinirea proiectelor
de CD si Inovare
care participa direct
la competitiile
programului-cadru
Orizont 2020, care
sunt complementare
prin activitatile
propuse unor
proiecte finantate
prin Orizont 2020
sau care se
adreseaza intaririi
capacitatii
administrative a
institutiilor de CD si
Inovare din Romania
de a realiza aplicatii
pentru proiecte
pentru competitii
organizate la nivel
European si mondial.

Entitati din Romania cu obiect
de activitate cercetareadezvoltarea, care pot fi de tip
organizatie de cercetare sau
intreprindere

Descrierea tipurilor de proiecte:
RO-ECSEL: proiect pentru finantarea activitatilor
CD si de inovare eligibile ale participantilor din
Romania pe proiectele selectate la finantare de
catre Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint
Undertaking in cadrul apelurilor pentru programulcadru Orizont 2020.
COMPLEMENT: proiecte pentru finantarea
activitatilor CD si de inovare aditionale proiectelor
finantate in cadrul Initiativelor Tehnologice
Comune (JTI) ale Orizont 2020, care sunt in afara
planului de lucru al JTI, dar sunt complementare
activitatilor din planul de lucru si contribuie la
atingerea obiectivelor JTI.
RO-EIT: proiecte CDI pentru consolidarea
participarii entitatilor din Romania la activitatile
finantate de Institutul European pentru Inovare si
Tehnologie (EIT).
RO-ESFRI-ERIC: proiecte CDI pentru
consolidarea participarii entitatilor din Romania ca
parteneri in infrastructuri pan-europene de
cercetare de tip European Research Infrastructure
Consortium (ERIC)
FINALIST-IMM: proiecte pentru finantarea
activitatilor CD si de inovare cuprinse in
propunerile IMM-urilor care au participat individual
la competitiile Orizont 2020 pentru instrumentul
dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument –
phase 2”) si care au obtinut din partea Comisiei
Europene „Pecetea Excelentei” („Seal of
Excellence”), dar care nu au fost selectate la
finantare din fondurile programului-cadru.
CENTRE-SUPORT: proiecte pentru crearea unor
Centre Suport pentru Proiecte CD Internationale
CATEDRE-ERA: proiecte pentru catedre ERA ale
Orizont 2020 – „ERA Chairs” (ERA=Aria
Europeana a Cercetarii)
TEAMING: proiecte intre institutii de cercetare
puternice si institutii de cercetare cu potential de
excelenta din Romania

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITAT
E 2014-2020, AP
1, OS 1.2,
Actiunea 1.1.3)

NOU!
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.
poc.researc
h.ro/actiuni1-1-3
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
prima impadurire
si crearea de
suprafete
impadurite

Acordarea unui
sprijin financiar
detinatorilor publici si
privati de terenuri
agricole si neagricole
si formelor asociative
ale acestora in
vederea impaduririi

Unitati administrativ-teritoriale

Impadurirea de terenuri agricole si neagricole

Alte persoane juridice de
drept public
Persoane fizice

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixa, este
reprezentat de costuri standard pe hectar pentru
impadurirea de terenuri agricole si neagricole, sub
forma a doua prime, dupa cum urmeaza:

Persoane fizice autorizate



Prima de infiintare a plantatiilor forestiere,
care acopera si costurile de elaborare a
proiectului tehnic de impadurire (Prima 1)



Prima anuala, pentru o perioada de 12 ani,
pentru acoperirea costurilor de intretinere si
ingrijire a plantatiei forestiere si pentru
compensarea pierderilor de venit agricol ca
urmare a impaduririi (Prima 2)

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
8.1)

Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale
Societati comerciale

NOU!

Activitati eligibile

Asociatii si fundatii

Valoarea
grantului

Maxim
7.000.000
euro

Contributia
beneficiaru
lui
0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

20 ianuarie
2017

https://porta
l.afir.info/inf
ormatii_gen
erale_pndr_
investitii_pri
n_pndr_sm
_8_1_crear
e_suprafete
_impadurite

Alte persoane juridice de
drept privat
Forme asociative ale
acestora
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Investitii
productive in
acvacultura cresterea
eficientei
energetice,
energie
regenerabila
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU
PESCUIT SI
AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Masura II.4)

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Protejarea si
refacerea
biodiversitatii
acvatice si
imbunatatirea
ecosistemelor legate
de acvacultura si
promovarea unei
acvaculturi eficiente
din punctul de
vedere al utilizarii
resurselor

Microintreprideri, ntreprinderi
mici, mijlocii si mari
ONG-uri
cu activitate economica din
domeniul acvaculturii

Activitati eligibile

Modernizarea intreprinderilor existente din
domeniul acvaculturii privind utilizarea surselor
regenerabile de energie, precum si eficienta
energetica.
În cazul proiectelor care presupun producerea de
energie din surse regenerabile, energia electrică
astfel obținută va fi destinată exclusiv consumului
propriu sau pentru compensarea consumului de
energie din Sistemul Energetic Național.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Valoarea
minima
eligibila afer
enta unui
proiect este
de 22.502,5
lei.

50% pentru
microintrepri
nderi,
intreprinderi
mici, mijlocii
si ONG‐uri
cu activitate
economica
in domeniul
acvaculturii

27 ianuarie
2017

http://ampe
ste.ro/docs/
POPAM/Gh
iduri/GhidII.4-.pdf

Valoarea
maxima
eligibila afer
enta unui
proiect este
de
1.575.175
lei.

70% pentru
întreprinderil
e mari.

NOU!
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sprijin pentru
realizarea de
continut in
proiecte
individuale – film

Imbunatatirea
capacitatii
producatorilor din
sectorul
audiovizualului de a
realiza proiecte
audiovizuale
europene care sa
aiba potentialul de a
circula in Uniune si in
afara acesteia,
precum si de a
facilita realizarea de
coproductii europene
si internationale,
inclusiv de
televiziune.

Societati europene ale caror
activitati contribuie la
atingerea obiectivelor
subprogramului MEDIA, in
special societati europene de
productie audiovizuala.

(PROGRAMUL
EUROPA
CREATIVA, SUBPROGRAMUL
MEDIA)

NOU!

Activitati eligibile

Sunt eligibile activitatile de realizare a
urmatoarelor tipuri de opere audiovizuale:


lungmetraje, filme de animatie si
documentare artistice cu durata de minimum
60 de minute, destinate in principal lansarii
in cinematografe;


– proiecte de fictiune (unice sau seriale) cu
durata totala de minimum 90 de minute, de
animatie (unice sau seriale) cu durata totala
de minimum 24 de minute si documentare
creative (unice sau seriale) cu durata totala
de minimum 50 de minute, destinate in
principal difuzarii televizate;

– proiecte de fictiune care dureaza sau
ofera utilizatorului o experienta de minimum
90 de minute in total, filme de animatie care
dureaza sau ofera utilizatorului o experienta
de minimum 24 de minute in total si
documentare creative care dureaza sau
ofera utilizatorului o experienta de minimum
50 de minute in total, destinate in principal
exploatarii pe platforme digitale. Conditiile
privind experienta minima oferita
utilizatorului nu se aplica in cazul formatelor
neliniare (de exemplu, realitatea virtuala).
Platformele digitale se adreseaza urmatoarelor
tipuri de proiecte: filme de animatie, documentare
creative si proiecte de fictiune concepute pentru
dispozitive cu ecrane multiple, proiecte interactive,
seriale web liniare si neliniare, precum si proiecte
narative de realitate virtuala.
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Valoarea
grantului

60 000 euro
in cazul
creatiilor de
animatie;
25 000 euro
in cazul
documentar
elor
creative;

Contributia
beneficiaru
lui
-

Termen
limita

20 aprilie
2017

Informatii
suplimenta
re
https://eace
a.ec.europa
.eu/creative
europe/fund
ing/supportfordevelopme
nt-singleproject2017_en

50 000 euro
in cazul
creatiilor de
fictiune al
caror buget
de productie
este estimat
la cel putin
1,5 milioane
euro;
30 000 euro
in cazul
creatiilor de
fictiune al
caror buget
de productie
este estimat
la mai putin
de 1,5
milioane
euro.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Programul Pilot
Start-Up Mediu
pentru tehnologii
de obtinere a
materialelor
si/sau produselor
cu impact redus
asupra mediului
prin utilizarea de
materii prime
naturale si/sau
materii prime
reciclate

Reducerea
impactului asupra
mediului prin
incurajarea obtinerii
de materiale si/sau
produse din materii
prime naturale si/sau
materii prime
reciclate

Persoana juridica romana,
care desfasoara activitati
economice pe teritoriul
Romaniei, functioneaza si are
activitate economica de cel
putin 1 an, la data depunerii
dosarului de finantare, si are
cel putin un exercitiu financiar
anual incheiat iar obiectul/ele
de activitate autorizat/
autorizate permite/permit
productia materialelor si/sau
produselor rezultate din
utilizarea investitiilor finantate

Investitii in tehnologii de obtinere a materialelor
si/sau produselor cu impact redus asupra mediului
prin utilizarea de materii prime naturale si/sau
materii prime reciclate

Valoarea
grantului

Maxim
200.000
euro

Contributia
beneficiaru
lui
0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

http://afm.ro
/eco_busin
ess.php

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul Pilot
Start Up mediu
Ecoturism

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Stimularea
conservarii naturii in
contextul tranzitiei la
economia verde prin
implementarea
conceptului de
destinatie de
ecoturism in zonele
ce au asociate/care
includ arii naturale
protejate

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Unitati administrativteritoriale, inclusiv
subdiviziuni administrativ teritoriale ale acestora,
institutii publice,

Programul isi propune sa finanteze proiecte pentru
crearea unor trasee tematice integrate si a
infrastructurii adiacente in scopul dezvoltarii
destinatiilor de eco-turism, pe urmatoarele teme
de finantare:

organizatii
neguvernamentale,



Tema de finantare A - dezvoltarea de
infrastructura de acces, de puncte de
informare turistica si protectia mediului/
refugii, de infrastructura de informare si
interpretare a naturii si culturii locale si
facilitati pentru servicii locale de ecoturism:
A.1. Proiecte privind activitati de constructie /
amenajare / dotari
A.2. Proiecte ce includ activitati
complementare



Tema de finantare B - programe de crestere
a capacitatii resurselor umane pentru
managementul si administrarea destinatiei la
nivelul zonelor ce au asociate arii naturale
protejate
- cursuri de pregatire si specializare
profesionala pentru personalul autoritatii
publice locale, al ariei protejate si al
operatorilor de activitati turistice sau de
planificare turistica in aria dedicata
proiectului, inclusiv cu privire la modalitatea
de organizare de evenimente culturale,
sportive, gastronomice cu caracter
responsabil avand impact negativ de mediu
si social minim

operatori economici,
muzee,
institutii din sistemul national
de cercetaredezvoltare,
institutii de invatamant
superior acreditate
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Valoarea
grantului

Maxim
200.000
euro

Contributia
beneficiaru
lui
-

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

http://afm.ro
/eco_turism
.php
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Educatie de
calitate in crese

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP
6, PI 10i)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Cresterea participarii
la invatamantul
anteprescolar si
prescolar, in special
a grupurilor cu risc
de parasire timpurie
a scolii, cu accent pe
copiii apartinand
minoritatii roma si a
celor din mediul
rural;

Ministerul Educatiei Nationale
si Cercetarii Stiintifice si
agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar.

Imbunatatirea
competentelor
personalului didactic
din invatamantul preuniversitar in
vederea promovarii
unor servicii
educationale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor si a
unei scoli incluzive.

Parteneri eligibili:

Activitati eligibile





formarea profesionala a cadrelor didactice,
a managerilor scolari si a personalului de
ingrijire din crese;
amenajarea spatiilor educationale pentru
crese sau pentru grupe de anteprescolari
infiintate in cadrul gradinitelor;
testarea resurselor didactice aferente
curriculum-ului national obligatoriu pentru
invatamantul anteprescolar in crese pilot

Valoarea
grantului

In cadrul
prezentei
cereri de
propuneri
de proiecte
se va
selecta un
singur
proiect in
valoare de
13.511.937
euro

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/pocu2014#imple
mentareprogram

Agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar;
Institutii de invatamant
(ISCED 0-2) acreditate,
publice si private, din reteaua
scolara nationala
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
scolara si servicii alternative,
publici si privati;
Autoritatile publice locale cu
atributii in domeniul educatiei
de nivel preuniversitar;
ONG uri;
Parteneri sociali din
invatamantul preuniversitar
(ex. organizatii sindicale).
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Curriculum
national
obligatoriu
actualizat pentru
invatamantul
gimnazial

Reducerea parasirii
timpurii a scolii prin
masuri integrate de
prevenire si de
asigurare a
oportunitatilor egale
pentru elevii
apartinand grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
apartinand minoritatii
roma si elevii din
mediul rural/
comunitatile
dezavantajate socioeconomic;

Ministerul Educatiei Nationale
si Cercetarii Stiintifice si
agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar

Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru
copiii in risc de abandon scolar, in special prin
programe de sprijin individualizat si adaptare
curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi
de invatare.

Maxim
38.250.000
euro

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP
6, PI 10i)

APEL NELANSAT

Cresterea numarului
de oferte
educationale
orientate pe
formarea de
competente si pe
utilizarea de solutii
digitale/de tip TIC in
procesul de predare;
Imbunatatirea
competentelor
personalului didactic
din invatamantul preuniversitar in
vederea promovarii
unor servicii
educationale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor si a
unei scoli incluzive.

PAGINA 10 DIN 41

Partenerii pot fi:
Agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar;
Institutii de invatamant
(ISCED 2) acreditate, publice
si private, din reteaua scolara
nationala
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
scolara si servicii alternative,
publici si privati;
ANP si institutii subordonate;
Autoritatile publice locale cu
atributii in domeniul educatiei
de nivel preuniversitar;
ONGuri;
Parteneri sociali din
invatamantul preuniversitar
(ex. organizatii sindicale).

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

http://www.f
onduriue.ro/pocu2014#imple
mentareprogram

Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului
national scolar obligatoriu (inclusiv pentru
invatamantul special si invatamantul de tip a doua
sansa) in vederea orientarii pe formarea de
competente cheie si pe nevoile de dezvoltare ale
elevilor pentru invatamantul primar si secundar,
inclusiv prin utilizarea de solutii digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale didactice care sprijina
implementarea curriculumului revizuit (ghiduri,
resurse educationale pentru elevi si cadre
didactice), in special cele de tipul resurselor
educationale deschise.
Perfectionarea profesionala specializata pentru
personalul didactic din invatamantul preuniversitar
gimnazial in vederea extinderii utilizarii metodelor
activ-participative de educatie bazate pe noul
curriculum centrat pe competente cheie si pe
nevoile elevilor, in special in cazul personalului
care lucreaza cu copiii apartinand grupurilor
vulnerabile, inclusiv copii apartinand minoritatii
roma, copii cu nevoi speciale, copii din
comunitatile dezavantajate socioeconomic.

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Masuri integrate
pentru tinerii
NEETs someri
din Regiunile
Centru, Sud-Est
si Sud-Muntenia

PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
(AP 1, OS 1.1 SI
1.2)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Cresterea ocuparii
tinerilor NEETs
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare si cu
rezidenta in regiunile
eligibile (Centru,
Sud-Est si Sud
Muntenia)

Entitati relevante (furnizori de
formare, furnizori de servicii
de ocupare/ evaluare si
certificare a competentelor,
sindicate, patronate, ONGuri/ organizatii de tineret etc.)
in parteneriat cu angajatori

Activitati eligibile

Masuri care nu intra sub incidenta ajutorului de
minimis:
A. Masuri obligatorii minime pentru grupul tinta
B. Alte masuri necesare derularii proiectului
(management de proiect, informare si publicitate,
recrutare grup tinta etc.). Cheltuielile aferente
acestor masuri nu vor depasi maximum 20% din
bugetul proiectului.

Angajatori
Masuri eligibile in cadrul pachetului integrat schema de ajutor de minimis:

Imbunatatirea
nivelului de
competente, inclusiv
prin evaluarea si
certificarea
competentelor
dobandite in sistem
non-formal si
informal al tinerilor
NEETs someri cu
varsta intre 16 - 24
ani, inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidenta in regiunile
eligibile (Centru,
Sud-Est si Sud
Muntenia

A. Consiliere profesionala - masura obligatorie a fi
implementata in cadrul proiectului.
B. Alte masuri in functie de sansele de angajare
ale fiecarui tanar:

Formare profesionala adaptata nevoilor
specifice ale grupului tinta, precum si in
acord cu nevoile de competente la nivelul
intreprinderii. Formarea profesionala trebuie
sa fie certificata ANC si recunoscuta la nivel
national.

Evaluare si certificare pentru recunoasterea
competentelor dobandite in context informal
si non-formal

Ucenicie la locul de munca (inclusiv prin
acordarea de sprijin financiar angajatorilor)

Stagii pentru absolventii de invatamant
superior (inclusiv prin acordarea de sprijin
financiar angajatorilor)

Angajare pe locuri de munca nou create,
inclusiv prin acordarea de stimulente
financiare angajatorilor

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Valoarea
minima
eligibila a
unui proiect
este de
100.000
euro.

In conditiile
schemei de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata
minima a
entitatii
juridice
beneficiare
de ajutor de
minimis este
0%.

Apel nelansat

http://www.f
onduriue.ro/image
s/files/progr
ame/CU/P
OCU2014/30.10/
gcsc.ap1.p
df

Valoarea
maxima
eligibila per
entitate
juridica
beneficiara
de ajutor de
minimis nu
poate
depasi
echivalentul
in lei a
200.000
euro.

Pentru
partea de
buget
gestionata
de solicitant
si sau
partener
care nu va/
nu vor
beneficia de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata
minima
variaza intre
2% si 5%.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Scoala pentru
toti
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN,
AP 6, PI 10.i, OS
6.2, 6.3, 6.4, 6.6)
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sustinerea financiara
a celor mai bune
mecanisme de
dezvoltare si
implementare a unor
masuri integrate in
domeniul educatiei,
cu scopul final de a
creste participarea
scolara a copiilor
(incepand cu
invatamantul ante
prescolar si pana la
finalizarea
invatamantului
obligatoriu) si de a
preveni/reduce
parasirea timpurie a
scolii.

MENCS si agentii,
structuri/alte organisme aflate
in subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar
Institutii de invatamant
(ISCED 0, 1-3) acreditate,
publice sau private, din
reteaua scolara nationala
Furnizorul de servicii de
orientare, consiliere, mediere
scolara si servicii alternative,
publici si privati
Parteneri sociali din
invatamantul preuniversitar
(ex. organizatii sindicale)
Institutii de cult si asociatii
religioase
Institutii/agentii
guvernamentale cu atributii in
domeniul incluziunii sociale
Autoritati publice locale cu
atributii in domeniul educatiei
de nivel preuniversitar
Administratia Nationala a
Penitenciarelor si institutii
subordonate
Organizatii
neguvernamentale
Parteneriatele intre institutiile
de mai sus

Activitati eligibile

Actiunile eligibile sprijinite in cadrul acestui apel
sunt structurate pe urmatoarele categorii:
A) Actiuni cu impact direct asupra facilitarii
accesului la educatie si prevenirii/reducerii
parasirii timpurii a scolii:

Asigurarea de servicii si programe
educationale de calitate destinate prevenirii
si reducerii parasirii timpurii a scolii

Activitati care faciliteaza accesul la servicii
educationale, prin abordarea nevoilor
copiilor/tinerilor/adultilor si familiilor lor
B) Actiuni destinate cresterii calitatii serviciilor
educationale:

Sprijin pentru asigurarea educatiei de calitate
in crese, in gradinite si in scoli

Dezvoltarea unor mecanisme locale de
sustinere a procesului educational

Desfasurarea de activitati de informare si
constientizare locala
C) Actiuni destinate asigurarii resurselor umane
calificate in educatie:

Programe de dezvoltare profesionala a
cadrelor didactice si personalului de sprijin

Programe de instruire/cresterea a capacitatii
profesionale a persoanelor care fac parte din
echipele manageriale

Crearea/dezvoltarea de retele de sprijin
profesional intre profesori/profesionisti in
educatie

Atragerea cadrelor didactice calificate in
scolile cu copii cu risc educational, prin
activitati menite sa faciliteze motivarea
acestora si ramanerea lor in acelasi post mai
multi ani, pentru a asigura continuitatea

Valoarea
grantului

In cadrul
acestui apel
pot fi
finantate
doua tipuri
de proiecte:

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

16 decembrie
2016

http://www.f
onduriue.ro/pocu2014#imple
mentareprogram

1) Proiecte
simple.
Valoarea
minima a
proiectelor
simple este
de 340.000
de euro, iar
valoarea
maxima
este
de
1.450.000
de euro.
2) Proiecte
combinate.
Valoarea
minima a
proiectelor
combinate
este de
425.000 de
euro, iar
valoarea
maxima
este
de
2.100.000
de euro.

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Stimularea
acvaculturii
durabile din
punctul de
vedere al
mediului,
eficiente din
punctul de
vedere al utilizarii
resurselor,
inovatoare,
competitive si
bazate pe
cunoastere

Obiectivul general
pentru acvacultura
este de a imbunatati
viabilitatea
economica a
intreprinderilor, de a
garanta siguranta si
sanatatea
alimentara, de a
construi avantaje
competitive pentru
acest sector.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU
PESCUIT SI
AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Masura II.3,
OS 2.3)

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Intreprinderile cu activitate
economica din domeniul
acvaculturii

Activitati eligibile

Sunt sprijinitei iInvestitiile care conduc la o
reducere substantiala a impactului intreprinderilor
din domeniul acvaculturii asupra consumului si
calitatii apei.
POPAM poate sprijini promovarea sistemelor de
acvacultura inchise in care produsele de
acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu
recircularea apei, reducandu-se la minimum
cantitatea apei utilizate.
Sprijinul poate fi acordat pentru cresterea
productiei si/sau modernizarea intreprinderilor
existente din domeniul acvaculturii sau pentru
crearea de noi astfel de intreprinderi, cu conditia
ca acest lucru sa fie in conformitate cu Planul
Strategic National Multianual pentru dezvoltarea
acvaculturii, postat pe site-ul www.ampeste.ro.

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

50% din
valoarea
eligibila a
proiectului
(inclusiv
TVA eligibil)
pentru
microintrepri
nderi,
intreprinderi
mici, mijlocii
si ONGurilor cu
activitate
economica
in domeniul
acvaculturii;

Apel nelansat

http://www.
ampeste.ro/
informari/24
8-a-fostpublicatavariantaconsultativa
-a-ghiduluisolicitantulu
i-masura-ii3-investitiiproductiveinacvacultura
-eficientautilizariiresurselorreducereautilizariiapei-si-asubstantelo
r-chimicerecircularesisteme-deminimizareautilizarii.htm
l

70% din
valoarea
eligibila a
proiectului
(inclusiv
TVA eligibil)
pentru
intreprinderil
e care nu se
incadreaza
in definitia
IMM-urilor si
ONG-urilor
cu activitate
economica
in domeniul
acvaculturii.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontala si
verticala intre
actorii din lantul
de aprovizionare
in sectoarele
agricol si
pomicol

Obiectivul acestor
sub-masuri este
acela de a promova
cooperarea intre
actorii locali, in
scopul
comercializarii
produselor
agoalimentare prin
intermediul lanturilor
scurte de
aprovizionare.

Parteneriatele constituite in
baza unui acord de
cooperare din cel putin un
partener din categoriile de
mai jos si cel putin un fermier
sau un grup de producatori/o
cooperativa care isi
desfasoara activitatea in
sectorul agricol/pomicol, in
functie de submasura.

Sub-masurile nu
presupun numai
cooperarea dintre
fermieri, procesatori,
comercianti
alimentari cu
amanuntul,
restaurante, hoteluri
si alte forme de
cazare in mediul
rural, ci si realizarea
de parteneriate cu
organizatii
neguvernamentale si
autoritati publice.

Microintreprinderi si
intreprinderi mici;

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
16.4 si 16.4a)

APEL NELANSAT

Fermieri;

Activitati eligibile

Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si
investitii tangibile si/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implica
cel putin doua entitati care coopereaza pentru:


Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de
aprovizionare/piete locale (cu produse
alimentare), si/sau



Activitati de promovare referitoare la
crearea/dezvoltarea unui lant scurt (sau
lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse
alimentare) si la piata locala deservita de
acest lant/aceste lanturi.

Valoarea
grantului

Maxim
100.000
euro

Contributia
beneficiaru
lui
0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

https://porta
l.afir.info/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice

Organizatii
neguvernamentale;
Consilii locale;
Unitati scolare (inclusiv
universitatile de profil),
unitatile sanitare, de
agrement si de alimentatie
publica.

Sunt eligibile si parteneriatele
formate doar din fermieri. In
cadrul unui Acord de
Cooperare cel putin unul
dintre fermieri trebuie sa
desfasoare activitati agricole
autorizate (inclusiv persoana
fizica autorizata, intreprindere
individuala, intreprindere
familiala).
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9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Schema pentru
micii fermieri

Comasarea
exploatatiilor agricole
Reducerea gradului
de fragmentare a
exploatatiilor agricole

Sprijinul public nerambursabil se acorda anual,
incepand cu data transferului si pana la data de
31.12.2020 si reprezinta 120% din suma anuala
calculata a sprijinului pe care beneficiarul a
primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate
pentru micii fermieri din Pilonul I.

Variabila

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
6.5)

Micii fermierii ale caror
exploatatii agricole
indeplinesc conditiile din
cadrul Schemei simplificate
pentru micii fermieri din
Pilonul I si au aplicat cel putin
un an aceasta schema, detin
in proprietate
terenul/animalele ce urmeaza
a fi transferate si
sa se angajeze sa transfere
definitiv catre alt fermier
intreaga exploatatie (detinuta
in proprietate) si drepturile de
plata corespunzatoare

Persoane juridice de drept
privat/alte forme de
organizare, proprietari de
padure si/sau asociatiile
acestora, constituite conform
legislatiei in vigoare

Constructia, extinderea si/sau modernizarea
drumurilor forestiere

Maxim
1.500.000
Euro/proiect

APEL NELANSAT

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice
Componenta –
infrastructura de
acces silvica
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)

Sprijinirea investitiilor
de modernizare si
infiintare de drumuri
pentru
accesibilizarea
padurilor

Unitati administrativ teritoriale
si/sau asociatii ale acestora,
proprietari de padure,
constituite conform legislatiei
in vigoare

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

-

Apel nelansat

http://www.
pndr.ro/info
rmari/item/1
67publicarevariantaconsultativa
-a-ghiduluisolicitantulu
i-pentrusubmasura6-5schemapentrumiciifermieri.htm
l

0%

Apel nelansat

http://www.
mapam.ro/d
ocs/dezvolt
arerurala/progr
amare20142020/gs/dra
ft/DRAFTGS_sM4.3.
zip

Administratorul fondului
forestier proprietate publica a
statului, constituit conform
legislatiei in vigoare.

APEL NELANSAT
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9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice

Imbunatatirea
performantei
economice a tuturor
fermelor si facilitarea
restructurarii si
modernizarii
fermelor, in special in
vederea cresterii
participarii si
orientarii catre piata,
cat si a diversificarii
agricole

Organizatii/ Federatii
constituite din proprietari/
utilizatori de terenuri agricole

Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii,
cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau
racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a
apei, inclusiv constructia/ modernizarea bazinelor
de colectare si stocare a apei de irigat.

Maxim
1.000.000
Euro/proiect
pentru
sistemele
de irigatii
aferente
statiilor de
punere sub
presiune
(SPP)

Componenta –
infrastructura de
irigatii
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)

APEL NELANSAT
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Eficientizarea
utilizarii apei in
agricultura

Contributia
beneficiaru
lui
0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

http://portal.
apdrp.ro/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice

Maxim
1.500.000
Euro/proiect
pentru
amenajarea
sistemelor
de irigatii
aferente
statiilor de
pompare si
repompare
(SPA, SRP)

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Sprijin pentru
investitii in
procesarea/
marketingul
produselor
agricole

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.2)

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
competitivitatii
producatorilor primari
printr-o mai buna
integrare a acestora
in lantul
agroalimentar prin
intermediul
schemelor de
calitate, cresterea
valorii adaugate a
produselor agricole,
promovarea pe
pietele locale, a
circuitelor scurte de
aprovizionare,
grupurilor de
producatori si a
organizatiilor
interprofesionale
Facilitarea
diversificarii, a
infiintarii si a
dezvoltarii de
intreprinderi mici si a
crearii de locuri de
munca.
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Solicitanti eligibili

Intreprinderile, cooperativele
si grupurile de producatori
care realizeaza investitii
corporale si necorporale
pentru procesarea si
marketingul produselor
agricole

Activitati eligibile



Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si
dotarea unitatilor de procesare, inclusiv
investitii privind marketingul produselor (ex.
etichetare, ambalare);



Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de
retele locale de colectare, receptie,
depozitare, conditionare, sortare si capacitati
de ambalare;





Imbunatatirea controlului intern al calitatii si
conformarea cu noile standarde impuse de
legislatia europeana pentru prelucrarea si
comercializarea produselor agro-alimentare;
Producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a
energiei produsa cu ajutorul pompelor de
caldura, in cadrul unitatii procesatoare
exclusiv pentru consumul propriu si investitii
pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca
si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare
de investitii.

Valoarea
grantului

Maxim
1.000.000
Euro/
proiect
pentru
IMM
Maxim
1.500.000
Euro/ proiec
t pentru alte
intreprinderi
Maxim
2.500.000
Euro/ proiec
t pentru
investitiile
care conduc
la un lant
alimentar
integrat,
forme
asociative
cooperative
si grupuri de
producatori

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

50% din
totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru IMMuri si grupuri
de
producatori/
cooperative

15 decembrie
2016

http://portal.
apdrp.ro/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice

60% pentru
alte
intreprinderi
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii in
procesarea/mark
etingul
produselor din
sectorul pomicol

Acordarea de sprijin
pentru investitiile
corporale si
necorporale in cadrul
intreprinderilor de
prelucrare si
comercializare a
fructelor si a
produselor din fructe

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.2 a)

Solicitanti eligibili

Intreprinderile, cooperativele
si grupurile de producatori
care realizeaza investitii
corporale si necorporale
pentru procesarea si
marketingul produselor
agricole

Activitati eligibile















PAGINA 18 DIN 41

Infiintarea, extinderea si modernizarea
unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/
proceseaza materie prima provenita din
sectorul pomicol mentionata in Anexa I de
la TFUE, inclusiv pentru producerea
bauturilor alcoolice
Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje
noi, instalatii, echipamente si mijloace de
transport specializate in scopul colectarii
materiei prime.
Achizitionarea, inclusiv in leasing, de
mijloace de transport specializate in scopul
comercializarii produselor din fructe in
cadrul lanturilor scurte
Investitii in energie regenerabila pentru uz
propriu* si/sau eficienta energetica, sisteme
de economisire a apei si in tehnologii de
eliminare a deseurilor in unitatea proprie.
Cheltuieli generate de imbunatatirea
controlului intern al calitatii si conformarea
cu noile standarde impuse de legislatia
europeana pentru prelucrarea si
comercializarea produselor agroalimentare.
Cheltuieli cu activitati de marketing (ex.
echipamente pentru etichetarea, ambalarea
produselor, magazin la poarta unitatii,
automate).
Cheltuieli generate de investitiile in active
necorporale

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui
Minim 50%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

15 decembrie
2016

https://porta
l.afir.info/inf
ormatii_gen
erale_pndr_
investitii_pri
n_pndr_sec
tor_pomicol
_sm_4_2a_
procesare_
produse_po
micole
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sprijin pentru
dezvoltarea
fermelor mici

Imbunatatirea
managementului
exploatatiei agricole

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
6.3)

Cresterea orientarii
catre piata si a
veniturilor
exploatatiilor agricole
de mici dimensiuni

Fermieri care au drept de
proprietate si/sau drept de
folosinta pentru o exploatatie
agricola care intra in
categoria de ferma mica cu
exceptia persoanelor fizice
neautorizate.

PAGINA 19 DIN 41

Dimensiunea unei ferme
mici este cuprinsa intre 8.000
–11.999 SO
(valoarea productiei
standard).

Activitati eligibile

Planul de Afaceri trebuie sa includa detalii privind
obiectivele care se realizeaza demonstrand ca
sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea
conformitatii cu standardele europene,
modernizarea si dezvoltarea exploatatiei.
Cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv
capitalul de lucru, achizitia de teren sau material
biologic, efectuare de studii precum cel pentru
sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol
precum si activitatile relevante pentru
implementarea corecta a Planului de Afaceri
aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura
acestora.

Valoarea
grantului

15.000 Euro
pentru o
perioada de
maximum 3/
5 ani
(perioada
de 5 ani se
aplica doar
pentru
sectorul
pomicol)

Contributia
beneficiaru
lui
0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

15 decembrie
2016

http://portal.
apdrp.ro/inf
ormatii_gen
erale_pndr_
investitii_pri
n_pndr_sm
_6_3_dezv
oltare_ferm
e_mici

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
productiei de
energie din
resurse
regenerabile mai
putin exploatate
(biomasa, biogaz,
geotermal)

Promovarea de
actiuni orientate spre
cresterea productiei
de energie
regenerabila, cu
accent pe resursele
regenerabile mai
putin exploatate,
respectiv: biomasa,
biogaz si geotermie,
dar si actiuni de
sprijin pentru
intarirea retelei de
distributie pentru a
prelua energie
produsa din surse
regenerabile.

Unitati administrativ teritoriale

- Productie (PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 20142020, AP 6, O.S.
6.1)

Activitati eligibile



Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de producere energie electrica
si termica in cogenerare de inalta eficienta
exclusiv din biomasa si biogaz



Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei termice
exclusiv din biomasa sau biogaz



Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei
electrice din biomasa sau biogaz



Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei termice
exclusiv din resurse geotermale

Asociatiile de Dezvoltare
Intercomunitara
Societati comerciale
care au ca activitate
producerea de energie in
scopul comercializarii

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile: Vest,
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, SudMuntenia, Sud-Vest
APEL NELANSAT

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Maxim
15.000.000
euro

2% pentru
proiecte
avand ca
beneficiari
unitati
administrati
v-teritoriale
si ADI

Apel nelansat

http://www.f
onduriue.ro/presa/
noutati-amoi/details/6/
111

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microintrepr
inderi si
intreprinderi
le mici
30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderi
le mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderi
le mari
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9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Cresterea
economiilor in
consumul de
energie primara
produsa in
sisteme de
cogenerare de
inalta eficienta
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 20142020, AP 6, O.S.
6.4)
APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Promovarea de
actiuni de reducere a
emisiilor de carbon si
de crestere a
eficientei energetice
prin instalarea de noi
capacitati /
modernizarea
capacitatilor de
cogenerare de inalta
eficienta.

Solicitanti eligibili

Societatile comerciale din
industrie care inregistreaza
consumuri energetice de
peste 200 tep/an si care pot
dovedi un necesar util de
energie termica pentru
procesele industriale cu o
durata de minim 4.000 h/an
Reprezentantul desemnat al
unui parc industrial care
înregistrează consumuri
energetice de peste 200
tep/an și care poate dovedi
un necesar util de energie
termică pentru procesele
industriale cu o durată de
minim 4.000 -5.000 h/an
pentru investițiile privind
producția de energie prin
cogenerare de înaltă
eficiență, și care poate fi:


administratorul parcului



distribuitorul de energie
al parcului industrial

Activitati eligibile





Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de inalta eficienta
(maximum 8 MWe) pe gaz natural si biomasa
la nivelul intreprinderilor
Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
care utilizează gaze reziduale (maximum 8
MWe) provenite din procese industriale la
nivelul întreprinderilor

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile: Vest,
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, SudMuntenia, Sud-Vest

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Maxim
15.000.000
euro

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microintrepr
inderi si
intreprinderi
le mici

Apel nelansat

http://www.f
onduriue.ro/presa/
noutati-amoi/details/6/
151

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderi
le mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
intreprinderi
le mari
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Dezvoltarea
infrastructurii
integrate de apa
si ape uzate

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 20142020, AP 3, O.S.
3.2)

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Monitorizarea
consumului de
energie la
consumatori
industriali
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 20142020, AP 6, O.S.
6.2)
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Obiectivul
programului

Promovarea
investitiilor in
sectorul de apa/apa
uzata in vederea
conformarii cu
cerintele directivelor
din sector.

Capacitate intarita a
producatorilor
industriali de a
identifica si
implementa masuri
de eficienta
energetica prin
introducerea de
sisteme de
monitorizare, in
vederea inregistrarii
de economii in
consumul de energie
si evitarea emisiilor
de gaze cu efect de
sera la nivelul
societatilor sprijinite

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Operatorii regionali din
sectorul de apa/ apa uzata

Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si
fazate)

Primaria Municipiului
Bucuresti

Dezvoltarea unui laborator national pentru
imbunatatirea monitorizarii substantelor deversate
in ape si a calitatii apei potabile

Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor in parteneriat cu
Administratia Nationala
”Apele Romane” si Ministerul
Sanatatii

Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte
aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa
caz)

Societatile din industrie cu
consumuri de peste 1.000
tep/an




Achizitionarea si implementarea sistemului
de monitorizare a consumului de energie la
nivelul platformei industriale;
Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor,
obtinerea avizelor, autorizatiilor etc);



Managementul proiectului, auditul
proiectului;



Informare si publicitate.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Variabil

Variabil

31 decembrie
2018

http://www.f
onduriue.ro/poim2014#imple
mentareprogram

Maxim
200.000
euro

0%

17
octombrie
2017

http://www.f
onduriue.ro/poim2014#imple
mentareghiduribeneficiari
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Intreprinderi
inovatoare de tip
start-up si spinoff

Realizarea de
produse,
tehnologii/procese si/
sau servicii noi sau
semnficativ
imbunatatite.

Start-up-uri: intreprindere,
infiintata in baza legii
31/1990, care inregistreaza o
vechime de maximum 3 ani in
anul depunerii proiectului;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITAT
E 2014-2020,
AP 1, Actiunea
1.2.1)

Spin-off-uri: intreprineri care
urmeaza sa se infiinteze pe
baza unui rezultat obtinut in
organizatii de cercetare de
drept public (institutie de CD
sau de invatamant superior).

Activitati eligibile








Solicitantul detine un rezultat
care poate sa fie:
a) Brevet
b) Cerere de brevet
c) Teza de doctorat - a
directorului de proiect, angajat
al start-up-ului/ Spin-off-ului
d) Drepturile de utilizare ale
rezultatelor cercetarii in
proiect
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activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare
industriala si/sau dezvoltare experimentala)
achizitia de servicii pentru cercetaredezvoltare (cercetare industriala si/sau
dezvoltare experimentala)
achizitia de servicii de consultanta pentru
inovare referitoare la: asistenta tehnologica;
transfer tehnologic; achizitia, protectia si
comercializarea drepturilor de proprietate
industriala; utilizarea standardelor
achizitia de servicii suport pentru inovare
referitoare la: incercari si testari in laboratoare
de specialitate; marcarea calitatii, testare si
certificare; studii de piata
activitati pentru introducerea in productie si
realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu
activitati de procurare de materii prime si
materiale necesare realizarii proiectului
(pentru activitati de cercetare dezvoltare si
activitati de introducere in productie si
realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu)
activitati de informare si publicitate privind
proiectul
activitati pentru infiintarea si inregistrarea
SPIN-OFF-urilor

Valoarea
grantului

Maxim
840.000 lei
si nu poate
depasi
echivalentul
in lei a
200.000
Euro

Contributia
beneficiaru
lui
Minim 10%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel de
proiecte cu
depunere
continua

http://www.
poc.researc
h.ro/upload
s/Sectiunea
%20C%20
Proiecte%2
0pentru%2
0intreprinde
ri%20inovat
oare%20de
%20tip%20
startup%20si%2
0spinoff/GhidunicsectiuneaC.pdf

(Suspendat
temporar)
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Premierea
participarii la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Cresterea vizibilitatii
Romaniei la nivel
international in
domeniul cercetarii si
inovarii;
Consolidarea
sistemului national
de CDI prin
intensificarea
colaborarii in
cercetarea
europeana de
excelenta;
Cresterea calitatii
proiectelor cu
participanti romani la
Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de catre acestia
in viitoarele proiecte
Orizont 2020;
Cresterea
sustenabilitatii
participarii institutiilor
romanesti in proiecte
cu finantare
internationala;
Cresterea ponderii
finantarii externe in
totalul cheltuielilor
nationale de
cercetare-dezvoltare.
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Solicitanti eligibili

Organizatii de cercetare de
drept public sau privat din
Romania care
implementeaza proiectele
castigate la competitiile
Orizont 2020

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Finantarea nationala se aloca pentru activitati
suport in sprijinul activitatilor de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participari la conferinte etc.).
Aceasta finantare va fi alocata departamentului
din universitate sau institutului, care deruleaza
proiectul finantat de Comisia Europeana.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de
CE de tip
ERA Chair;
Pentru
restul
instrumentel
or de
finantare din
Programul
Orizont
2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
institutiei
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
institutiei
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet
de lucru.

Activitatile propuse trebuie sa conduca la
consolidarea capacitatii institutionale de a
participa in mod sustinut la noi competitii
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Contributia
beneficiaru
lui
-

Termen
limita

Depunere
continua

Informatii
suplimenta
re
http://uefisc
di.gov.ro/art
icole/4440/
PremiereaparticipariilaOrizont202
0.html
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Schema de ajutor
de minimis
„Participarea
operatorilor
economici la
targuri si
expozitii
internationale in
strainatate”

Obiectivul
programului

Promovarea
exportului
Imbunatatirea
structurii exportului
prin lansarea de
produse noi pe
pietele externe

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Operatorii economici care au
in obiectul de activitate
operatiuni de export si
nomenclatorul de export care
sa corespunda cu profilul
targului la care se solicita
participarea iar produsele
sunt de conceptie si/sau
marca proprie, de calitate si
cu valoare adaugata ridicata.

Participarea la targuri comerciale in vederea
lansarii unui produs nou sau existent pe o piata
noua intr-un alt stat membru sau intr-o tara terta.

Maxim
200.000
euro

50%

31 decembrie
2016

http://www.
minind.ro/P
ROPUNERI
_LEGISLAT
IVE/2015/P
roiect_Ordi
n_MECT_a
doptare_sc
heme_mini
mis_2016.p
df

Operatorii economici care au
in obiectul de activitate
operatiuni de export si
nomenclatorul de export
corespunde cu profilul
misiunii economice/actiunii

Participarea la misiuni economice in strainatate in
vederea lansarii unui produs nou sau existent pe o
piata noua intr-un alt stat membru sau intr-o tara
terta

Maxim
200.000
euro

50%

31 decembrie
2016

http://www.
minind.ro/P
ROPUNERI
_LEGISLAT
IVE/2015/P
roiect_Ordi
n_MECT_a
doptare_sc
heme_mini
mis_2016.p
df

Imbunatatirea
accesului produselor
si serviciilor
romanesti pe pietele
externe

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Schema de ajutor
de minimis
„Organizarea de
misiuni
economice si
actiuni de
promovare a
exportului in
strainatate”

Promovarea
exportului
Imbunatatirea
structurii exportului
prin lansarea de
produse noi pe
pietele externe
Imbunatatirea
accesului produselor
si serviciilor
romanesti pe pietele
externe
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promotionale la care solicita
participarea iar produsele
sunt de conceptie si/sau
marca proprie, de calitate si
cu valoare adaugata ridicata.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Schema de ajutor
de minimis
„Realizarea de
studii de piata si
pe produse,
inclusiv pentru
obiective
complexe”

Obiectivul
programului

Promovarea
exportului
Imbunatatirea
structurii exportului
prin lansarea de
produse noi pe
pietele externe
Imbunatatirea
accesului produselor
si serviciilor
romanesti pe pietele
externe
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Solicitanti eligibili

Operatorii economici care au
in
obiectul de activitate opera
tiunide export si nomenclat
orul de export corespunde
cu profilul studiului de piata
sau de produs solicitat iar
produsele sunt de conceptie
si/sau marca proprie, de
calitate si cu valoare
adaugata ridicata.

Activitati eligibile

Realizarea studiilor pentru lansarea unui produs
nou sau existent pe o piata noua intr-un
alt stat membru sau intr-o tara terta.

Valoarea
grantului

Maxim
200.000
euro

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

31 decembrie
2016

http://www.
minind.ro/P
ROPUNERI
_LEGISLAT
IVE/2015/P
roiect_Ordi
n_MECT_a
doptare_sc
heme_mini
mis_2016.p
df
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat
„Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului
national de
cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
institutiilor de profil;
cresterea eficientei
utilizarii resurselor in
organizatiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calitatii si
relevantei activitatilor
CDI;
cresterea atractivitatii
sistemului si
deschiderea
organizatiilor de
cercetare catre
comunitatea
internationala;
modernizarea
administratiei publice
din sectorul
cercetarii.
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Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetaredezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora
Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamental
a;

31 decembrie
2020







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

50% pentru
cercetare
industriala;

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-1capacitatesistem.pdf

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:


Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate
in baza unor acorduri
internationale

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire
echipe independente, reintegrarea
cercetatorilor din diaspora, burse pentru
cercetatori debutanti, mobilitatea
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare)



Suport CDI
(Dezvoltare institutionala, investitii, integrare
si interconectare)

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

75% pentru
dezvoltare
experimenta
la.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimenta
la se va
acorda un
bonus de
10% pentru
intreprinderil
e mijlocii si
de 20%
pentru
intreprinderil
e mici, pana
la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat
„Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cresterea
competitivitatii
economiei
romanesti prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Stimularea
progresului
intreprinderilor pe
lanturile de valoare si
a parteneriatelor cu
universitatile publice,
prin maximizarea
valorii adaugate din
productia de bunuri
inovatoare bazate pe
cercetare stiintifica;

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi

cresterea capacitatii
intreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generatie
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelor-tinta;

Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome













crearea unui mediu
stimulativ pentru
initiativa sectorului
privat;
sustinerea
proceselor de
specializare
inteligenta;
dezvoltarea
activitatilor CDI in
domenii de interes
social general.
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Solicitanti eligibili

Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetaredezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate
in baza unor acorduri
internationale

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamental
a;

31 decembrie
2020







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

50% pentru
cercetare
industriala;

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-2competitivit
ate.pdf





cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Proiect experimental-demnstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc stiintific

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

75% pentru
dezvoltare
experimenta
la.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimenta
la se va
acorda un
bonus de
10% pentru
intreprinderil
e mijlocii si
de 20%
pentru
intreprinderil
e mici, pana
la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat
„Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeana si
internationala”

Cresterea
competitivitatii
internationale a
cercetarii romanesti
in atragerea finantarii
externe pentru
cercetare;

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi

consolidarea
sistemului national
de cercetaredezvoltare si inovare
prin intensificarea
cooperarii stiintifice
internationale;

Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

participarea
Romaniei la
Programul Orizont
2020, la Initiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
Romaniei in
organizatii si
programe
paneuropene si
internationale de
cercetare;

Solicitanti eligibili

Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetaredezvoltare

Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate
in baza unor acorduri
internationale

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamental
a;

31 decembrie
2020







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

50% pentru
cercetare
industriala;

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-3-coopeuropeana.
pdf

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:




Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

75% pentru
dezvoltare
experimenta
la.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimenta
la se va
acorda un
bonus de
10% pentru
intreprinderil
e mijlocii si
de 20%
pentru
intreprinderil
e mici, pana
la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

cresterea vizibilitatii
Romaniei in
domeniul cercetarii,
dezvoltarii si inovarii.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Ministerul
Federal de
Finante al
Austriei

Program de
finantare

Programul de
Finantare a
Consultantei in
Afaceri
BAS Romania
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Obiectivul
programului

Sustine dezvoltarea
si cresterea
competitivitatii
companiilor private
din Romania prin cofinantarea costurilor
pentru proiecte de
consultanta
efectuate de
specialisti locali;
– Sprijina
dezvoltarea industriei
locale a serviciilor de
consultanta prin
incurajarea firmelor
romanesti in
utilizarea
consultantei in
afaceri.

Solicitanti eligibili

Firme care activeaza in
sectorul serviciilor, cat si al
productiei

Activitati eligibile

Programul BAS co-finanteaza o gama foarte larga
de proiecte de consultanta, ajutand la
imbunatatirea performantei economice si la
cresterea competitivitatii beneficiarilor. Sunt
eligibile proiecte cum ar fi:
– Restructurare / reorganizare;
– Studii de fezabilitate;
– Identificarea de parteneri comerciali si strategici;
– Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri;
– Implementarea si perfectionarea sistemelor de
management informational (MIS);
– Consultanta in marketing;
– Consultanta tehnica;
– Audituri si bilanturi energetice;
– Bilanturi de mediu;
– Proiectarea si modernizarea liniilor de productie;
– Alte servicii de consultanta.

Valoarea
grantului

Maxim
10.000 euro

Contributia
beneficiaru
lui
Minim 25%

Termen
limita

Depunere
continua

Informatii
suplimenta
re
http://www.
basromania
.ro/informati
on-forenterprises
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Renastere rurala
– stimularea
inovarii si
oportunitati de
afaceri

Stimularea inovarii in
zonele rurale

Orice entitate constituita legal
intr-o tara participanta la
program

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Pentru actiunile de inovare si
cercetare si actiunile de
inovare, parteneriatul pentru
un proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si acestea
sa fie stabilite in trei tari
diferite. Entitatile trebuie sa
fie independente una fata de
alta.
Pentru actiunile de
coordonare si sprijin – cel
putin o entitate legal
constituita intr-un stat
membru al UE sau intro tara
asociata la programul Orizont
2020.
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Activitati eligibile

Tematici:
RUR-02-2017: „Interactiuni in zonele rurale de
coasta: sinergii intre consolidarea terenurilor si
activitatile maritime”
RUR-03-2017: „Catre 2030 – politici si instrumente
de sprijin decizional pentru o abordare integrata a
gestionarii terenurilor ca resursa”
RUR-05-2017: „Noi politici publice, modele de
afaceri si mecanisme pentru aprovizionare
durabila si plata pentru serviciile ecosistemice
forestiere”
RUR-09-2017: „Modele de afaceri pentru
economiile rurale moderne”
RUR-10-2016/2017: „Retele tematice care
reunesc cunostinte pregatite pentru practica”
RUR–12-2017: „Retele de ferme europene pentru
a stimula schimburile de cunostinte tematice si a
elimina decalajul de inovare”
RUR-13-2017: „Construirea unui viitor sistem al
stiintei si educatiei, apt sa livreze pentru practica”
RUR-15-2017: „Beneficiile de a lucra cu alte
persoane – promovarea capitalului social in
sectorul agricol”
RUR-16-2017: „Optimizarea abordarilor de
proiecte de inovare interactive si realizarile
politicilor UE pentru a accelera inovarea in zonele
rurale”

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Pentru actiu
ni de
cercetare si
inovare 0%

14 februarie si
13 septembrie
2017

https://ec.e
uropa.eu/re
search/parti
cipants/port
al/desktop/
en/opportun
ities/h2020/
calls/h2020
-rur-20162017.html#
c,topics=cal
lIdentifier/t/
H2020RUR-20162017/1/1/1/
defaultgroup&call
Status/t/For
thcoming/1/
1/0/defaultgroup&call
Status/t/Op
en/1/1/0/def
aultgroup&call
Status/t/Clo
sed/1/1/0/d
efaultgroup&+ide
ntifier/desc

Pentru
actiuni de
inovare 30%
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Intelegerea
Europei,
promovarea
spatiului public
si cultural
european
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

O mai buna
intelegere a unitatii
culturale si sociale a
Europei si a
diversitatii ei

Orice entitate constituita legal
in tarile participante la
program.
Pentru actiunile de inovare si
cercetare, parteneriatul pentru
un proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si acestea
sa fie stabilite in trei tari
diferite; entitatile trebuie sa fie
independente una fata de alta.
Pentru actiunile de
coordonare si sprijin – cel
putin o entitate legal
constituita intr-un stat membru
al UE sau intr-o tara asociata
la programul Orizont 2020.
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Activitati eligibile

Tematici:
CULT-COOP-01-2017: “Discursuri democratice si
statul de drept”;
CULT-COOP-02-2017: „Imbunatatirea intelegerii
reciproce intre europeni, lucrand la aspectele cu
probleme din trecut”;
CULT-COOP-03-2017: „Alfabetizarea culturala a
tinerei generatii din Europa”;
CULT-COOP-04-2017: „Povestiri contemporane
ale Europei in practicile artistice si creative”;
CULT-COOP-05-2017: „Diversitatea religioasa in
Europa – trecut, prezent si viitor”;
CULT-COOP-06-2017: „Abordari participative si
inovare sociala in cultura”;
CULT-COOP-07-2017: „Patrimoniu cultural al
regiunilor de coasta si maritime din Europa”;
CULT-COOP-09-2017: „Patrimoniul cultural
european, acces si analize pentru o mai bogata
interpretare a trecutului”;
CULT-COOP-10-2017: „Cultura, integrare si
spatiul public european”;
CULT-COOP-11-2017: „Sa intelegem
transformarea administratiilor publice europene”;
CULT-COOP-12-2017: „Importanta valorilor
culturale si fundamentale pentru a face fata
provocarilor migratiei”.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila
Actiunile de
cercetare si
inovare si
cele de
coordonare
si sprijin - 0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

2 februarie si
13 septembrie
2017

https://ec.e
uropa.eu/re
search/parti
cipants/port
al/desktop/
en/opportun
ities/h2020/
calls/h2020
-sc6-cultcoop-20162017.html#
c,topics=cal
lIdentifier/t/
H2020SC6-CULTCOOP20162017/1/1/1/
defaultgroup&call
Status/t/For
thcoming/1/
1/0/defaultgroup&call
Status/t/Op
en/1/1/0/def
aultgroup&call
Status/t/Clo
sed/1/1/0/d
efaultgroup&+ide
ntifier/desc
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Parteneriate intre
sistemul VET si
mediul de afaceri
pentru invatare la
locul de munca si
ucenicii

Eliminarea
decalajelor dintre
mediul educational si
mediul de afaceri

(PROGRAMUL
ERASMUS+)

Imbunatatirea
relevantei educatiei
si formarii pentru
nevoile pietei muncii
Promovarea
excelentei

Solicitanti eligibili

Lotul 1:
Parteneriatul trebuie sa fie
alcatuit din cel putin trei
parteneri cu drepturi depline
din cel putin doua tari diferite
participante la programul
Erasmus+. Aceste trei entitati
trebuie sa includa:






un furnizor de VET (de
nivel secundar superior
sau postliceal);
o intreprindere mica,
medie sau mare (publica
sau privata);
camera de comert,
industrie si meserii sau
o organizatie
profesionala/ sectoriala
relevanta similara;
autoritate locala sau
regionala.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Cererea de propuneri face distinctie intre doua
tipuri diferite de parteneriate:

Minim
250.000
euro

1. Parteneriate locale si regionale (lotul 1)

Maxim
350.000
euro

Aceste proiecte au drept scop consolidarea
parteneriatelor dintre VET si mediul de afaceri
pentru invatare la locul de munca si ucenicie intrun context local sau regional.
2. Parteneriate intre o organizatie europeana
umbrela si membrii sau filialele sale nationale
(lotul 2)

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

17 ianuarie
2017

https://eace
a.ec.europa
.eu/erasmu
splus/fundin
g/ka3%E2%80%
93-vetbusinesspartnership
s-workbasedlearningandapprentices
hips_en

Aceste proiecte au ca scop sprijinirea de activitati
specifice si strategice intre aceste organizatii
umbrela la nivel european si membrii sau filialele
lor nationale, activitati care vizeaza consolidarea
parteneriatelor dintre VET si mediul de afaceri
pentru invatare la locul de munca si ucenicie intrun context local sau regional.

Lotul 2:
Solicitantul (coordonatorul de
proiect) trebuie sa fie o
organizatie europeana
umbrela care sa aiba membri
sau filiale in cel putin 12 tari
participante la programul
Erasmus+, dintre care cel
putin sase sa participe la
proiect in calitate de
parteneri.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Sprijin pentru
masurile de
informare privind
politica agricola
comuna (PAC)
pentru anul 2017

In cazul publicului
larg – obiectivul este
de a spori, in randul
cetatenilor, gradul de
cunoastere a
importantei sprijinului
UE pentru agricultura
si pentru dezvoltarea
rurala prin
intermediul PAC.

Solicitanti eligibili

Organizatii nonprofit (private
sau publice);
autoritati publice (nationale,
regionale, locale);

Activitati eligibile

Propunerea de masuri de informare trebuie sa
ilustreze modul in care contribuie PAC la
realizarea prioritatilor politice ale Comisiei.

asociatii europene;

Este necesar ca propunerile sa acopere in mod
specific contributia PAC la:

universitati;



institutii de invatamant;
In cazul partilor
interesate –
obiectivul este de a
stabili un dialog cu
partile interesate (in
principal fermieri si
alte parti interesate
care activeaza in
zonele rurale) pentru
a comunica pe tema
PAC in
circumscriptiile lor,
precum si in randul
publicului larg.
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centre de cercetare;



societati (de exemplu,
societati din domeniul
comunicarii mass-media)




Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Minimum 70
.000 euro si
maximum
500.000
euro

Minim 40%
din costurile
eligibile
suportate
efectiv

15 decembrie
2016

http://ec.eur
opa.eu/agri
culture/gran
ts-forinformationmeasures/

stimularea crearii de locuri de munca, a
cresterii economice si a investitiilor in zonele
rurale si mentinerea unor comunitati rurale
viabile pe intreg teritoriul UE;
atingerea obiectivelor cadrului de politici UE
privind clima si energia pentru 2030, in
special in ceea ce priveste potentialul
agriculturii si al silviculturii de a juca un rol in
masurile menite sa reduca schimbarile
climatice si sa asigure adaptarea la acestea;
productia agricola durabila care indeplineste
cele doua cerinte pereche de a asigura
securitatea alimentara si protectia mediului
rural, inclusiv in ceea ce priveste calitatea si
cantitatea apei;
asigurarea unui venit echitabil pentru
agricultorii din lantul agroalimentar pentru a
mentine viabilitatea productiei agricole
europene si viitorul modelului de exploatatie
agricola de tip familial.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Energie
competitiva cu
emisii scazute de
carbon 2016 –
2017

Acoperirea diverselor
domenii de energie
pentru a realiza cea
mai buna utilizare a
potentialelor locale si
regionale

Orice entitate constituita legal
pe teritoriul unui stat eligibil:

Propunerile ar trebui sa abordeze una, sau o
combinatie, dintre urmatoarele aspecte:

serviciile publice locale si
regionale,

In 2016:

Factorii care conduc la optiunile energetice
individuale si la comportamente legate de
energie (cum ar fi valorile si etica, structurile
practicilor de zi cu zi, sistemele de credinte,
sociale sau culturale, in special de gen,
roluri, etc.), utilizand diferite tehnici de
colectare a datelor;

Factorii care conduc la optiunile energetice
colective si comportamente legate de energie
(cum ar fi formele sociale, economice sau
alte forme de organizare ṣi experiente cu
mobilizare sociala).

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

IMM-urile si companiile de tip
start-up
Pentru actiunile de inovare ṣi
cercetare parteneriatul pentru
un proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si acestea
sa fie stabilite in trei tari
diferite. Entitatile trebuie sa
fie independente una fata de
alta.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiaru
lui
Variabil
Actiunile de
cercetare si
inovare sunt
cofinantate
100%

Termen
limita

29 noiembrie
2016
16 februarie
2017

Informatii
suplimenta
re
https://ec.e
uropa.eu/re
search/parti
cipants/port
al/desktop/
en/opportun
ities/h2020/
topics/lce31-20162017.html

In 2017:

Structuri de stimulare socioeconomica care
incurajeaza sau descurajeaza un
comportament responsabil energetic;

Cadre politice, institutionale si de organizare
ca structura si conditie pentru participarea
cetatenilor, incluzand problemele incluziunii,
de gen, democratiei, formatele de
organizare si modele de afaceri.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Proiecte de
referinta pentru
orase si
comunitati
inteligente
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Scopul este de a
facilita o
transformare de
succes a
comunitaṭilor locale,
catre infrastructuri
urbane si servicii
orientate in funcṭie
de cerere ṣi pentru
utilizatori.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Orice entitate constituita legal
pe teritoriul unei tari
participante la program.

Proiectele trebuie sa propuna soluṭii de integrare
la nivel de cartier pentru case ṣi cladiri inteligente,
reṭele inteligente (electricitate, termoficare,
telecomunicaṭii, apa, etc.), stocarea energiei,
vehicule electrice ṣi infrastructuri de tarifare
inteligente, precum ṣi cele mai noi platforme de
generare a TIC.

Fiecare proiect trebuie sa fie
realizat in 3 comunitaṭi ṣi/sau
oraṣe de referinṭa din 3 state
membre ale UE/ṭari asociate
ṣi 3 oraṣe sau comunitaṭi
„discipol” din 3 state membre
ale UE/ṭari asociate.
Fiecare oras de referinṭa/far
trebuie sa aiba un Plan de
Acṭiune privind Energia
Durabila (SEAP) evaluat
pozitiv de catre Conventia
primarilor.
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Este esential ca toate orasele far sa acopere toate
aspectele urmatoare:

imbunatatire semnificativa a eficientei
energetice: integrarea inovatoare a cladirilor
existente cu cladiri noi (in special in zonele
de utilizare mixta, cum ar fi campusuri
universitare, cartiere inovatoare, etc.);

incorporarea surselor regenerabile de
energie (SRE) maximizand utilizarea
resurselor locale (inclusiv caldura reziduala,
energia electrica si/sau de stocare a caldurii);

integrarea infrastructurii de alimentare cu
energie electrica pentru flotele de vehicule
electrice. Impactul implementarii unui numar
mare de vehicule pe reteaua de energie
electrica trebuie sa fie evaluat (costurile
infrastructurii de reincarcare si vehiculele
care nu sunt eligibile);

utilizarea solutiilor TIC pentru imbunatatirea
gestiunii, planificarii, controlului si intretinerii
infrastructurii urbane fizice si a tehnologiilor
operationale in cladiri, energie si transport, si
care sa permita servicii mai bune pentru
persoane fizice si juridice;

dovedirea interoperabilitatii intre modulele de
software pentru a permite o gestionare
eficienta a componentelor si a fluxurilor de
informatii;

dezvoltarea unor modele de afaceri
inovatoare.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui
30% pentru
acṭiunile de
inovare
0% pentru
organizaṭiile
non-profit

Termen
limita

14 februarie
2017

Informatii
suplimenta
re
https://ec.e
uropa.eu/re
search/parti
cipants/port
al/desktop/
en/opportun
ities/h2020/
topics/scc1-20162017.html
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Antreprenoriat
pentru migranti
(PROGRAMUL
COSME)

Uniunea
Europeana

Programul
Transnational
Dunarea
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Accentul va fi pus pe schimb de experienta si
schimb de cunostinte intre colegii din organizatiile
participante ca aceṣtia sa obtina mai multe
informatii si cercetari privind ceea ce functioneaza
concret intr-un cerc mai larg de parti interesate si
organizatii.

Maximum
375.000
euro/ proiect

Variabila

Obiectivul general al
acestei initiative este
de a sprijini crearea,
imbunatatirea si o
mai buna difuzare a
programelor de
sprijin pentru
antreprenorii
migranti, pentru a-i
ajuta pe aceṣtia sa
devina independenti
si sa construiasca o
afacere de succes
(generatoare de
profit si/sau cu
obiective sociale).

Administratii publice

Imbunatatirea
politicilor publice si a
cooperarii
instutionale,
implementate de un
parteneriat
transnational extins

Autoritati locale/ regionale/
nationale;
organisme de drept public;
Grupari Europene de
Cooperare Teritoriala
(GECT);
organizatii internationale si
organisme private, inclusiv
IMM-uri.



Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate
sociala in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de
mediu si cultura in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea
Dunarii

Aria eligibila a programului
este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia,
Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).



Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunarii

Organisme de sprijin pentru
afaceri
Organizatii non-profit
Institutii de invatamant
Alte organizatii care sunt
active in acest domeniu
Parteneriatul de proiect
trebuie sa fie format din
minimum 5 parteneri care
provin din minimum 3 tari
COSME.

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Minim 10%

20 decembrie
2016

https://ec.e
uropa.eu/ea
sme/en/cos
migrantsent
-2016-4-02migrantsentreprene
urshipsupportschemes

15%

Variabil

http://www.i
nterregdanube.eu/r
elevantdocuments/
programme
-maindocuments

Prioritati:

crearea unor retele de sprijin pentru
antreprenorii migranti;

organizarea de evenimente si activitati de
impartire a cunostintelor intre parteneri;

evaluarea, imbunatatirea si dezvoltarea
programelor de sprijin existente;

difuzarea de informatii, orientare si consiliere
sporita;

participarea intr-o retea europeana mai larga
si construirea unei comunitati.
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul de
competitivitate
pentru
intreprinderi si
IMM-uri COSME
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Obiectivul
programului

Reducerea
decalajelor de pe
piata in ceea ce
priveste furnizarea
de finantari IMMurilor

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autoritati publice

Activitati eligibile

COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de
asistenta:

Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile
care au dificultati in obtinerea de imprumuturi
din sistemul bancar

Capital pentru fondurile de capital de risc ce
furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in
stadiul de extindere si crestere

Informatii practice gratuite si servicii directe
pentru firmele ce cauta parteneri, finantare,
informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE

Actiuni de cooperare in retea sau de schimb
de experienta pentru cei ce elaboreaza
politicile relevante, avand ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si
imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri

Stabilirea de elemente de referinta si
realizarea de studii pentru imbunatatirea
cunostintelor si monitorizarii sectoarelor
industriale la nivel european sau global, sau
a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/cosme/in
dex.html#c,
calls=CallId
entifier.Stat
us/t/FORTH
COMING/1/
1/0&CallIde
ntifier.Statu
s/t/OPEN/1/
1/0&CallIde
ntifier.Statu
s/t/CLOSE
D/0/1/0&+P
lannedOpe
ningDate/as
c
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
sansele de angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum si
imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritati publice

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale:

Companii / intreprinderi





Institutii publice/private

Institutii scolare

Actiuni gestionate de Agentia Executiva pentru
Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

Institutii universitare






Organizatii
nonguvernamentale
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret






Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.
erasmusplu
s.ro/oportun
itatifinantare
http://eacea
.ec.europa.
eu/erasmus
plus/fundin
g_en

”Aliantele cunoasterii”
”Aliantele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitatii institutionale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

EUROPA
CREATIVA
2014-2020

Obiectivul
programului

Protejeaza si
promoveaza
diversitatea culturala
si lingvistica
europeana si
stimuleaza bogatia
culturala a Europei.

Sprijina adaptarea
sectoarelor culturale
si creative la era
digitala si la
globalizare.

Ofera deschidere
catre noi oportunitati,
piete si
categorii de public
internationale.

Solicitanti eligibili

Operatorii culturali din tarile
eligibile

Activitati eligibile

Subprogramul Cultura finanteaza proiectele de
cooperare intre minimum 3 tari; proiectele de
traduceri literare; platformele europene dedicate
mobilitatii si promovarii creatorilor; retelele
europene care contribuie la profesionalizarea si
intarirea capacitatii sectoarelor culturale si
creative de a lucra la nivel transnational; premiile
UE pentru patrimoniu cultural, literatura,
arhitectura si muzica, Capitalele europene ale
culturii si Marca patrimoniului european.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.
europacreativa.eu/

Subprogramul Media ofera sprijin pentru formare,
pentru elaborarea de concepte si proiecte de
jocuri video, pentru includerea in programele de
televiziune a operelor audiovizuale europene,
pentru distributia de filme europene nonnationale, pentru acces la piete, pentru acces la
piete, pentru festivaluri de film, pentru distributia
transnationala a filmelor europene, pentru
distributia de filme europene non-nationale,
pentru fonduri de coproductie internationale,
pentru organizarea in retea a cinematografelor
care proiecteaza filme europene, pentru
dezvoltarea publicului, pentru elaborarea
proiectelor individuale si pentru finantarea
pachetelor de proiecte
Componenta transectoriala este dedicata
garantarii creditelor bancare pentru sectoarele
culturale si creative si cooperarii in domeniul
politicilor culturale
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PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui
Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/m
aster_calls.
html

Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii
Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Crearea de
sinergii cu
actiunile de CDI
ale
programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene si
alte programe
CDI
internationale

Sprijinirea
proiectelor de CD si
Inovare care
participa direct la
competitiile
programului-cadru
Orizont 2020, care
sunt complementare
prin activitatile
propuse unor
proiecte finantate
prin Orizont 2020
sau care se
adreseaza intaririi
capacitatii
administrative a
institutiilor de CD si
Inovare din
Romania de a
realiza aplicatii
pentru proiecte
pentru competitii
organizate la nivel
European si
mondial.

Entitati din Romania cu obiect
de activitate cercetareadezvoltarea, care pot fi de tip
organizatie de cercetare sau
intreprindere

Descrierea tipurilor de proiecte:
RO-ECSEL: proiect pentru finantarea activitatilor
CD si de inovare eligibile ale participantilor din
Romania pe proiectele selectate la finantare de
catre Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint
Undertaking in cadrul apelurilor pentru programulcadru Orizont 2020.
COMPLEMENT: proiecte pentru finantarea
activitatilor CD si de inovare aditionale proiectelor
finantate in cadrul Initiativelor Tehnologice
Comune (JTI) ale Orizont 2020, care sunt in afara
planului de lucru al JTI, dar sunt complementare
activitatilor din planul de lucru si contribuie la
atingerea obiectivelor JTI.
RO-EIT: proiecte CDI pentru consolidarea
participarii entitatilor din Romania la activitatile
finantate de Institutul European pentru Inovare si
Tehnologie (EIT).
RO-ESFRI-ERIC: proiecte CDI pentru
consolidarea participarii entitatilor din Romania ca
parteneri in infrastructuri pan-europene de
cercetare de tip European Research Infrastructure
Consortium (ERIC)
FINALIST-IMM: proiecte pentru finantarea
activitatilor CD si de inovare cuprinse in
propunerile IMM-urilor care au participat individual
la competitiile Orizont 2020 pentru instrumentul
dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument –
phase 2”) si care au obtinut din partea Comisiei
Europene „Pecetea Excelentei” („Seal of
Excellence”), dar care nu au fost selectate la
finantare din fondurile programului-cadru.
CENTRE-SUPORT: proiecte pentru crearea unor
Centre Suport pentru Proiecte CD Internationale
CATEDRE-ERA: proiecte pentru catedre ERA ale
Orizont 2020 – „ERA Chairs” (ERA=Aria
Europeana a Cercetarii)
TEAMING: proiecte intre institutii de cercetare
puternice si institutii de cercetare cu potential de
excelenta din Romania

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVIT
ATE 2014-2020,
AP 1, OS 1.2,
Actiunea 1.1.3)

NOU!
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://www.po
c.research.ro/
actiuni-1-1-3
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Sprijin pentru
prima
impadurire si
crearea de
suprafete
impadurite
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020,
Submasura 8.1)

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Acordarea unui
sprijin financiar
detinatorilor publici
si privati de terenuri
agricole si
neagricole si
formelor asociative
ale acestora in
vederea impaduririi

Unitati administrativ-teritoriale

Impadurirea de terenuri agricole si neagricole

Alte persoane juridice de
drept public
Persoane fizice

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixa, este
reprezentat de costuri standard pe hectar pentru
impadurirea de terenuri agricole si neagricole, sub
forma a doua prime, dupa cum urmeaza:

Persoane fizice autorizate



Prima de infiintare a plantatiilor forestiere,
care acopera si costurile de elaborare a
proiectului tehnic de impadurire (Prima 1)



Prima anuala, pentru o perioada de 12 ani,
pentru acoperirea costurilor de intretinere si
ingrijire a plantatiei forestiere si pentru
compensarea pierderilor de venit agricol ca
urmare a impaduririi (Prima 2)

Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale
Societati comerciale

NOU!

Activitati eligibile

Asociatii si fundatii

Valoarea
grantului

Maxim
7.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

20
ianuarie
2017

Informatii
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_sm_8_1_cre
are_suprafete
_impadurite

Alte persoane juridice de
drept privat
Forme asociative ale acestora
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
actiunile de
consolidare a
unui
management
integrat
strategic la
nivelul
sistemului
judiciar si
pentru
consolidarea
capacitatii
institutiilor din
sistemul
judiciar

Scopul acestei
cereri de proiecte
este de a sprijini
sistemul judiciar
pentru introducerea
unui
sistem de
management
strategic si
operational, integrat
la nivelul acestuia si
pentru a sprijini
consolidarea
institutionala a
institutiilor din
sistemul judiciar.

Consiliul Superior al
Magistraturii;
Institutul National al
Magistraturii;
Scoala Nationala de Grefieri;
Inspectia Judiciara;
Parchetul de pe langa Inalta
Curte de Casatie si Justitie;
Directia Nationala
Anticoruptie;
Directia de Investigare a
Infractiunilor de Criminalitate
Organizata si Terorism;
Ministerul Justitiei;
Inalta Curte de Casatie si
Justitie;
Administratia Nationala a
Penitenciarelor;
Autoritatea Nationala pentru
Cetatenie;
Agentia Nationala de
Administrare a Bunurilor;
Directia Nationala de
Probatiune;
Oficiul National al Registrului
Comertului;
Institutul National de Expertize
Criminalistice

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VA 2014-2020,
IP4, OS 1.3)

NOU!
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Activitati eligibile

Sistem de management strategic si operational,
integrat, prin care sa fie asigurate deciziile cheie
ce privesc administrarea justitiei
Capacitate institutionala consolidata la nivelul
sistemului judiciar pentru cresterea performantei
institutionale, inclusiv pentru continuarea punerii in
aplicare a noilor coduri

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Minim 15%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

Fisele de
proiect se
depun
pana la
23
decembrie
2016

http://poca.ro/
lfdeschise/cere
rea-deproiecte-nr-ip42016/

Cererile
de
finantare
(doar cele
care au
avut o fisa
acceptata)
se depun
pana la
28
februarie
2017
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul
RO02
Biodiversitate
si servicii ale
ecosistemelor

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Stoparea pierderii
biodiversitatii

Solicitanti eligibili

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul donator si
alte institutii relevante si
organizatii nonguvernamentale din Romania
si stakeholderi din statele
donatoare

Activitati eligibile

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/
actiunilor menite sa implementeze solutii in
problema degradarii serviciilor ecosistemelor, sa
creasca nivelul de cunostinte privind contributia
acestora la economie precum si sa contribuie la
stoparea pierderii biodiversitatii in Romania.
Obiectivul include abordarea problemelor legate
de pierderea si fragmentarea habitatelor, de
restaurarea zonelor degradate, precum si
integrarea aspectelor legate de biodiversitate in
politicile sectoriale. Astfel, proiectele/actiunile
finantate trebuie sa faciliteze schimbul si transferul
de cunostinte, experiente, tehnologie, bune
practici intre entitati similare din Romania si
statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea relatiilor
bilaterale intre aceste tari.
In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:
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Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza scopului
programului (Participantii la activitati trebuie
sa cunoasca limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile
atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor
etc)



Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
200.000
euro
Nu este
stabilit
bugetul
maxim
pentru o
aplicatie.
Bugetul total
poate fi
contractat
pe baza
unei singure
sau a mai
multor
aplicatii.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro02biodiversitatesi-servicii-aleecosistemelor
-implementatin-cadrulmecanismului
-financiarsee-20092014/2036

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul
RO04
Reducerea
substantelor
periculoase

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Prevenirea daunelor
si a efectelor
secundare asupra
mediului cauzate de
substante chimice si
deseuri periculoase

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul donator si
alte institutii relevante si
organizatii nonguvernamentale din Romania
si stakeholderi din statele
donatoare

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/
actiunilor vizand prevenirea efectelor negative ale
substantelor chimice si deseurilor periculoase
asupra mediului prin cooperare si transfer de
cunostinte cu institutii similare din statele
donatoare.
Programul va consolida capacitatea entitatilor
publice responsabile de implementarea si
aplicarea legislatiei si strategiilor europene privind
substantele chimice si deseurile periculoase.
De asemenea, programul va imbunatati
monitorizarea substantelor periculoase in mediu,
scopul final fiind acela de a preveni bolile si
efectele substantelor chimice si deseurilor
periculoase asupra sanatatii umane si mediului.
Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunostinte,
experiente, tehnologie, bune practici intre entitati
similare din Romania si statele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre aceste
tari in scopul atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO04 .

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
100.000
euro
Nu este
stabilit
bugetul
maxim
pentru o
aplicatie.
Bugetul total
poate fi
contractat
pe baza
unei singure
sau a mai
multor
aplicatii.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro04reducereasubstantelorpericuloaseimplementatin-cadrulmecanismului
-financiarsee-20092014/2038

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:

Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului (Participantii la activitati trebuie
sa cunoasca limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor
de studiu/conferintelor etc)

Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul
RO05
Eficienta
energetica

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Obiectivul general al
programului este
acela de a reduce
emisiile de gaze cu
efect de sera si de
poluanti atmosferici.
Fondul pentru
Relatii Bilaterale
aferent Programului
RO05 va sprijini si
consolida relatiile
dintre tarile
donatoare si
Romania in
domeniul eficientei
energetice.

Solicitanti eligibili

Institutii publice, autoritati
publice centrale sau locale;

Organizatii
interguvernamentale;

Agentii guvernamentale;

Institutii de invatamant
superior si institute de
cercetare;

Organizatii nonguvernamentale, asociatii,
fundatii, sindicate, patronate
care activeaza in domeniul
eficientei energetice (sunt
eligibili numai aplicantii din
aceasta categorie care
indeplinesc conditia de a fi
derulat aceasta activitate timp
de cel putin un an fiscal
integral).
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Initiativele finantate in cadrul prezentului apel de
propuneri vor include activitati menite sa
consolideze dimensiunea bilaterala a programului
si sa contribuie la dezvoltarea relatiilor bilaterale
prin cooperare si transfer de cunostinte intre
beneficiari si parteneri eligibili din Romania si
statele donatoare in domeniul eficientei energetice
si in conformitate cu urmatoarele obiective:

Minim
30.000 euro







Cresterea eficientei energetice in cladiri;
Cresterea eficientei energetice in industrie si
in sectorul transporturilor;
Utilizarea eficienta a caldurii rezultate;
Imbunatatirea capacitatii la nivel national,
regional si local, sa intreprinda masuri de
eficienta energetica;
Cresterea constientizarii si educatiei in
domeniul eficientei energetice.

Maxim
139.417
euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

28
februarie
2017

http://www.ee
agrants.ro/ro/
-/apeldeschisfondul-pentrurelatiibilateraleprogramul-ro05-eficientaenergeticagranturi-see-
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul
RO07
Adaptarea la
schimbari
climatice

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

Obiectivul
programului

Reducerea
vulnerabilitatii
umane si a
ecosistemelor la
schimbarile
climatice

Solicitanti eligibili

Promotorul de Proiect,
partenerii de proiect si entitati
din statul donator.

Activitati eligibile

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/
actiunilor vizand reducerea vulnerabilitatii umane
si a ecosistemelor la schimbarile climatice prin
cooperare si transfer de cunostinte cu institutii
similare din statele donatoarei.
Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunostinte,
experiente, tehnologie, bune practici intre entitati
similare din Romania sistatele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre aceste
tari in scopul atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO07.

NOU!
In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:
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Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului (Participantii la activitati trebuie
sa cunoasca limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor
de studiu/conferintelor etc)
Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
149.555
euro
Bugetul
eligibil
pentru
organizarea
de
evenimente
in comun cu
entitatile din
statele
donatoare
nu trebuie
sa
depaseasca
suma de
10.000
euro.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro07adaptarea-laschimbariclimaticefinantat-pringranturilesee-20092014/2040

Bugetul total
poate fi
contractat
pe baza
unei singure
sau a mai
multor
aplicatii.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de
granturi pentru
licee

Imbunatatirea
tranzitiei de la liceu
la invatamantul
tertiar si cresterea
gradului de retentie
in primul an
universitar in
institutiile finantate
in cadrul proiectului

NOU!
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Solicitanti eligibili

Liceele de stat care
indeplinesc cel putin unul
dintre criteriile urmatoare:

Activitati eligibile

In cadrul granturilor finantate sunt prevazute 3
categorii de activitati eligibile:


 Rata de promovare a
examenului de bacalaureat ≤
90% sau
 Rata de absolvire a claselor
terminale de liceu ≤ 95%.

Activitati pedagogice si de sprijin, care includ,
dar nu se limiteaza la ore remediale, tutorat,
consiliere, indrumare/coaching, dezvoltarea
personala a elevilor, indrumare si orientare in
cariera, dezvoltarea de abilitati socioemotionale, precum si activitati destinate
elevilor din grupuri dezavantajate (elevi de
etnie roma, elevi cu cerinte educationale
speciale, alti elevi cu risc de abandon
crescut).

Valoarea
grantului

Granturi
mici: maxim
70.000 euro
echivalent in
lei
Granturi
medii:
maxim
100.000
euro
echivalent in
lei



Activitati extracurriculare, care includ, dar nu
se limiteaza la vizite sau excursii de
documentare, stagii de practica/internship,
participare la diferite competitii, activitati
destinate infiintarii/ dezvoltarii de retele
scolare etc.

Granturi
mari: maxim
152.500
euro
echivalent in
lei



Activitati de renovare si dotare, care includ
mici lucrari interioare de modernizare/
reparatii a spatiilor de scolarizare, cu impact
redus sau fara impact negativ asupra
mediului, si achizitii de bunuri in scop
educational (echipamente IT, software,
echipamente, mobilier si alte materiale
necesare pentru dotarea spatiilor de
scolarizare).

Granturile
se acorda
pe o
perioada de
4 ani. Se
estimeaza
acordarea
unui numar
de
aproximativ
de 1.154 de
granturi.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

19
decembrie
2016

http://edu.ro/p
roiectulprivind%C3%AEnv
%C4%83%C
8%9B%C4%
83m%C3%A2
ntulsecundarromaniasecondaryeducationproject%E2%80%93
-rose-ghidul
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

„Europa
diversitatilor” –
proiect pilot

Scopul cererii
„Europa
diversitatilor” este
de a consolida
motto-ul Uniunii
Europene: „Unitate
in diversitate”, in
special la nivel local
si regional.

(PROGRAMUL
DREPTURI,
EGALITATE,
CETATENIE
2014-2020)

Solicitanti eligibili

Parti interesate de la nivel
local si regional, in particular
autoritati publice (orase,
municipalitati, regiuni)
asociatii de tineret, ONG-uri,
universitati si scoli, etc.

Activitati eligibile

Proiectul-pilot are ca scop:





NOU!

Guvernul
Romaniei

Programul
privind
gestionarea
deseurilor componenta
COMPOST

APEL
NELANSAT
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Imbunatatirea
calitatii mediului prin
compostarea
individuala in
gospodarii private a
biodeseurilor, avand
ca rezultat
reducerea cantitatii
de deseuri
transportata si
depozitata la
rampele de deseuri

Unitatile administrativteritoriale

sa finanteze formari, seminarii, ateliere de
lucru si conferinte cu privire la modul de a
mentine unicitatea Europei diversitatilor si
modul in care sa fie promovata unitatea in
diversitate;
sa promoveze schimbul de bune practici in
lupta impotriva discriminarii si promovarea
diversitatii la nivel local si regional;
sa ajute la identificarea si vizarea practicilor
discriminatorii la nivel local si regional si
crearea unei intelegeri intre societatile
majoritare si cele minoritare.

Fiecarei gospodarii ii va reveni o singura unitate
de producere a compostului. In functie de nevoi,
tipurile de unitati eligibile care pot fi achizitionate
in cadrul Programului sunt:
a) Unitatile individuale de producere a compostului
de tip monobloc, special concepute pentru
descompunerea aeroba a biodeseurilor si
conversia in compost – fertilizator organic, cu
volum cuprins intre 200 l si 400 l;
b) Unitati individuale de producere a compostului
cu tambur rotativ special concepute pentru
descompunerea aeroba a biodeseurilor si
conversia in fertilizator organic

Valoarea
grantului

Intre
150.000 –
250.000
euro/ proiect

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Informatii
suplimentare

Minim 20%

28
februarie
2017

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/rec/topic
s/rec-rppieudi-ag2016.html

0%

Apel
nelansat

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/mmapsupunedezbateriipubliceproiectul-deom-pentruaprobareaghidului-definantare-aprogramuluiprivindgestionareadeseurilor/20
11

Comisia se
asteapta sa
finanteze
pana la 4
proiecte
pilot.

Maxim
1.500.000
lei / proiect

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Programul Pilot
Start Up mediu
Ecoturism

Stimularea
conservarii naturii in
contextul tranzitiei la
economia verde prin
implementarea
conceptului de
destinatie de
ecoturism in zonele
ce au asociate/care
includ arii naturale
protejate

Unitati administrativ-teritoriale,
inclusiv subdiviziuni
administrativ - teritoriale ale
acestora, institutii publice,

Programul isi propune sa finanteze proiecte pentru
crearea unor trasee tematice integrate si a
infrastructurii adiacente in scopul dezvoltarii
destinatiilor de eco-turism, pe urmatoarele teme
de finantare:

APEL
NELANSAT

organizatii neguvernamentale,



Tema de finantare A - dezvoltarea de
infrastructura de acces, de puncte de
informare turistica si protectia mediului/
refugii, de infrastructura de informare si
interpretare a naturii si culturii locale si
facilitati pentru servicii locale de ecoturism:
A.1. Proiecte privind activitati de constructie /
amenajare / dotari
A.2. Proiecte ce includ activitati
complementare



Tema de finantare B - programe de crestere
a capacitatii resurselor umane pentru
managementul si administrarea destinatiei la
nivelul zonelor ce au asociate arii naturale
protejate
- cursuri de pregatire si specializare
profesionala pentru personalul autoritatii
publice locale, al ariei protejate si al
operatorilor de activitati turistice sau de
planificare turistica in aria dedicata
proiectului, inclusiv cu privire la modalitatea
de organizare de evenimente culturale,
sportive, gastronomice cu caracter
responsabil avand impact negativ de mediu
si social minim

operatori economici,
muzee,
institutii din sistemul national
de cercetaredezvoltare,
institutii de invatamant
superior acreditate
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Valoarea
grantului

Maxim
200.000
euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://afm.ro/e
co_turism.ph
p
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Casa verde
PLUS pentru
persoane
juridice
Programul
privind
efectuarea de
lucrari
destinate
eficientei
energetice,
beneficiari
persoane
juridice

APEL
NELANSAT

PAGINA 11 DIN 53

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
calitatii mediului prin
reducerea
consumului de
energie utilizata in
cladiri, eficientizare
energetica prin
stimularea utilizarii
materialelor
izolatoare fabricate
din surse
regenerabile si fara
Compusi Organici
Volatili

Solicitanti eligibili

Unitati AdministrativTeritoriale,
Institutii Publice,
Organizatii
nonguvernamentale

Activitati eligibile

Obiectul programului il reprezinta efectuarea de
lucrari destinate eficientei energetice prin
finantarea nerambursabila din Fondul pentru
mediu
Tipuri de imobile eligibile:
Unitati si institutii de invatamant, Unitati medicosanitare si spitale, Centre maternale, Camine
pentru persoane varstnice, Centre reabilitare,
Cantine sociale, Adaposturi de noapte, Centre de
plasament ale copilului

Valoarea
grantului

Maxim
500.000 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 10% din
cheltuielile
eligibile ale
proiectului

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.m
mediu.ro/app/
webroot/uplo
ads/files/2016
-0726_ORDIN_C
ASA_VERDE
_PLUS_JURI
DICE.pdf

Este eligibil proiectul care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:
a) Utilizeaza izolatie, cu grosimea de minim 15
cm, din materialele prevazute in definitia din
prezentul Ghid;
b) Materialele prevazute vor fi folosite pentru
suprafata integrala a componentelor vizate de
prezentul Ghid: acoperis si fatada;
c) In Studiul de fezabilitate se vor regasi explicit
prevederile de mai sus.
d) Studiul de fezabilitate se va elabora potrivit
prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008,
insotit de liste de cantitati si preturi estimate
pentru materialele eligibile.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Programul
privind
conservarea
biodiversitatii
si
administrarea
ariilor naturale
protejate

Imbunatatirea si
mentinerea starii de
conservare a ariilor
naturale protejate
din Romania si
implicit a speciilor si
habitatelor de
interes conservativ,
care au stat la baza
declararii ariilor
naturale protejate

Unitati administrativ-teritoriale
inclusiv subdiviziuni ale
acestora, institutii publice

Programul isi propune sa finanteze proiecte ce
contribuie la imbunatatirea si mentinerea starii de
conservare a ariilor naturale protejate din
Romania si implicit a speciilor si habitatelor de
interes conservativ, care au stat la baza declararii
ariilor naturale protejate, astfel incat:

organizatii neguvernamentale,

muzee,

APEL
NELANSAT

a) sa realizeze implementarea de masuri de
conservare destinate speciilor si habitatelor de
interes conservativ care au stat la baza declararii
ariilor naturale protejate de pe teritoriul Romaniei,
cu scopul imbunatatirii si/sau mentinerii starii de
conservare a acestora;

institute de cercetaredezvoltare de drept public si

b) sa promoveze implementarea de abordari
demonstrative si bune practici in domeniul
conservarii biodiversitatii, adresate ariilor naturale
protejate din Romania

institutii de invatamant
superior acreditate.

Tipurile de activitati cuprinse in proiectele finantate
sunt urmatoarele:
a) activitati pregatitoare prin intermediul carora se
asigura baza teoretica pentru implementarea
activitatilor concrete de conservare. Activitatile
vizeaza elaborarea de studii de fezabilitate (ce
includ realizarea si realizarea studiilor
subsecvente) care fundamenteaza in mod detaliat
masurile de conservare ce vor fi implementate.

Valoarea
grantului

Maxim
2.250.000
lei

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/mmapsupunedezbateriipubliceproiectul-deom-pentruaprobareaghidului-definantare-aprogramuluiprivindconservareabiodiversitatiisiadministrarea
-ariilornaturaleprotejate/182
8

b) activitati/masuri concrete de conservare
adresate speciilor, habitatelor si elementelor de
interes conservativ ale ariilor naturale protejate din
Romania. Se urmareste ca prin intermediul
acestor activitati sa se obtina rezultate, cum ar fi
reconstructia ecologica/ refacerea unor habitate
(se cuantifica suprafata restaurata in ha),
protejarea unor specii (numarul speciilor vizate).
c) activitati de informare si constientizare a
factorilor interesati vizati de masurile de
conservare implementate in cadrul proiectului.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Programul
vizand educatia
si
constientizarea
publicului
privind
protectia
mediului
inconjurator

Prin program se
finanteaza activitati
de educatie si
constientizare care
sa vizeze unul sau
mai multe dintre
domeniile de
finantare ale
programului,
identificate ca
masuri-cheie in
procesul de tranzitie
la economia verde,
din una sau mai
multe dintre
urmatoarele
categorii:
a) ecoturism si
turism durabil
b) economia
circulara si
managementul
deseurilor
c) regenerare
urbana si cladiri
verzi
d) ecoantreprenoriat si
eco-inovare
e) achizitii verzi

Organizatii neguvernamentale

APEL
NELANSAT

Activitati eligibile



Partenerii pot fi:
a) organizatii
neguvernamentale si nonprofit
cu aceleasi caracteristici
precum cele mentionate mai
sus pentru solicitant,
b) universitati, alte institutii de
educatie sau institute de
cercetare nonprofit





c) institutii ale administratiei
publice locale judetene, sau
centrale
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dezvoltarea de activitati de invatare practica
si in scopuri demonstrative, ateliere, cursuri,
competitii, programe in natura si activitati pe
teren si altele similare care sa conduca la
constientizare si educare prin abordare
participativa a grupului-tinta cu ajutorul
initiativelor concrete;
dezvoltarea de produse, servicii, aplicatii
web si mobile si alte activitati concrete
dedicate educarii si constientizarii publicului
cu privire la domeniile de finantare ale
acestui apel;
activitati specifice de educatie/ sensibilizare/
constientizare orientate catre categorii de
grupuri-tinta eligible cu scopul obtinerii
angajamentului acestora pentru atingerea
scopului programului si contributia la
domeniile de finantare – profesori,
educatori, lideri de opinie formali si
informali, mediul de afaceri;
organizarea de activitati mobile de tip
caravana si campanii la firul-ierbii pentru
constientizare, educare si incurajare a
actiunii efective;
organizarea de conferinte, evenimente,
festivaluri;
organizarea si derularea de campanii media
cu diverse componente – tv, presa, internet
(pagina web aferenta proiectului si media
sociale), outdoor, utilizarea de tiparituri pentru constientizare si de educare;
realizare concept grafic, strategie, design si
creatie de identitate, plan de campanie,
informare, promovare, organizare de
eveniment.

Valoarea
grantului

Maxim
450.000 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 5%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/mmapsupunedezbateriipubliceproiectul-deom-pentruaprobareaghidului-definantare-aprogramuluivizandeducatia-siconstientizare
a-publiculuiprivindprotectiamediuluiinconjurator/1
824
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
dezvoltarea si
implementarea
de metode
unitare de
management in
domeniul
resurselor
umane

Scopul acestei
cereri de proiecte
este de a sprijini
autoritatile si
institutiile publice
centrale cu
competente in
domeniu de a
dezvolta si aplica un
sistem unitar de
politici de resurse
umane care sa
asigure un
management unitar
si coerent al
acestora

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VA 2014-2020,
O.S. 1.2)

APEL
NELANSAT

Solicitanti eligibili

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Ministerul Finantelor Publice;
Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice;

Parteneri eligibili sunt
urmatoarele tipuri de institutii,
care au competentele/
atributiile necesare si dovedite
(conform documentelor de
constituire/infiintare/organizar
e si functionare) in domeniul
in care se incadreaza
obiectivele proiectului propus:
autoritati si institutii publice
centrale;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare;
Academia Romana.
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Activitati eligibile

Dezvoltarea unui cadru legal si institutional privind
managementul resurselor umane:
 studii, analize pentru fundamentarea
politicilor si strategiilor in domeniul
managementului resurselor umane;
 studii, analize pentru revizuirea cadrului
legal, institutional si functional aferent
managementului personalului din
administratia publica;
 sustinerea clarificarii rolurilor si
responsabilitatilor asociate fiecarei categorii
de personal si revizuirea in consecinta a
legislatiei;
 analiza situatiei curente a actualelor sisteme
de recrutare, evaluare, formare/perfectionare
si dezvoltare a carierei in functia publica;
 sustinerea revizuirii reglementarilor privind
managementul unitar al personalului din
administratia publica, inclusiv recrutare si
evaluare;
 sprijin pentru redefinirea sistemului de
formare profesionala;
etc

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://poca.ro/
lf-inconsultare/lan
sarea-inconsultare-aghiduluisolicitantuluinr-ip-62016mysmispoca9512/

Aplicarea de instrumente moderne de
management al resurselor umane pentru
cresterea profesionalismului si a atractivitatii
administratiei publice:

dezvoltarea de instrumente, mecanisme,
ghiduri, proceduri pentru implementarea
reglementarilor de management al resurselor
umane;

dezvoltarea de competente la nivelul
personalului, care are atributii in ceea ce
priveste deciziile de resurse umane si
gestionarea resurselor umane;
etc
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Copiii mai intai
– editia 2016

Proiectele se vor
concentra pe
dezinstitutionalizare
a copiilor aflati in 50
dintre cele 77 de
centre de plasament
clasice, functionale
la 30 iunie 2016, si
vor include servicii
integrate de sprijin
in vederea asigurarii
tranzitiei de la
servicii de ingrijire
institutionalizate
catre servicii la
nivelul comunitatii,
programe complexe
de asistenta a
tinerilor si de
integrare socioeconomica la nivelul
comunitatii a
acestora, precum si
masuri preventive
de evitare a
separarii copilului de
familie si de
institutionalizare.

PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL
UMAN
(AP 4, PI 9.iv,
OS 4.12; 4.13;
4.14)

APEL
NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Autoritatile publice locale cu
responsabilitati in domeniul
protectiei copilului

Activitati eligibile



Furnizarea de servicii integrate de sprijin in
vederea asigurarii tranzitiei de la servicii de
ingrijire institutionalizate catre servicii la
nivelul comunitatii



Orice alte masuri care vin in sprijinul
dezinstitutionalizarii si al furnizarii de servicii
la nivelul comunitatii

in parteneriat cu
furnizori de servicii sociale


Furnizarea de programe de asistenta tinerilor
(cu varsta pana in 18 ani sau pana la 26 ani
daca urmeaza programe de educatie/
formare)



Furnizarea de servicii si masuri preventive si
de interventie timpurie pentru copii in vederea
prevenirii separarii copilului de familie si a
institutionalizarii



Sprijin pentru dezvoltarea retelei de asistenti
sociali si a celei de asistenti maternali la
nivelul comunitatii, inclusiv prin furnizarea de
programe de formare si de schimb de
experienta; dezvoltarea cu prioritate a
asistentei maternale pentru copiii cu
dizabilitati; sprijin pentru dezvoltarea
serviciilor de tip familial, identificare si
monitorizare copii aflati in risc de separare de
familie (ex. aplicare fisa de identificare a
riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr
691/2015, identificarea nevoilor acestor copii,
referirea lor catre serviciile de sanatate si de
educatie etc).

Valoarea
grantului

Valoare
minima
proiect
450.000
euro

Contributia
beneficiarului

0% - 5%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Valoarea
maxima
1.300.000
euro
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Masuri
integrate
pentru tinerii
NEETs someri
din Regiunile
Centru, Sud-Est
si SudMuntenia
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL
UMAN 20142020,
AP 1, OS 1.1 SI
1.2)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Cresterea ocuparii
tinerilor NEETs
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare si cu
rezidenta in
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est si
Sud Muntenia)

Solicitanti eligibili

Entitati relevante (furnizori de
formare, furnizori de servicii
de ocupare/ evaluare si
certificare a competentelor,
sindicate, patronate, ONG-uri/
organizatii de tineret etc.) in
parteneriat cu angajatori

Activitati eligibile

Masuri care nu intra sub incidenta ajutorului de
minimis:
A. Masuri obligatorii minime pentru grupul tinta
B. Alte masuri necesare derularii proiectului
(management de proiect, informare si publicitate,
recrutare grup tinta etc.). Cheltuielile aferente
acestor masuri nu vor depasi maximum 20% din
bugetul proiectului.

Angajatori
Masuri eligibile in cadrul pachetului integrat schema de ajutor de minimis:

Imbunatatirea
nivelului de
competente, inclusiv
prin evaluarea si
certificarea
competentelor
dobandite in sistem
non-formal si
informal al tinerilor
NEETs someri cu
varsta intre 16 - 24
ani, inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidenta in
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est si
Sud Muntenia

A. Consiliere profesionala - masura obligatorie a fi
implementata in cadrul proiectului.
B. Alte masuri in functie de sansele de angajare
ale fiecarui tanar:

Formare profesionala adaptata nevoilor
specifice ale grupului tinta, precum si in
acord cu nevoile de competente la nivelul
intreprinderii. Formarea profesionala trebuie
sa fie certificata ANC si recunoscuta la nivel
national.

Evaluare si certificare pentru recunoasterea
competentelor dobandite in context informal
si non-formal

Ucenicie la locul de munca (inclusiv prin
acordarea de sprijin financiar angajatorilor)

Stagii pentru absolventii de invatamant
superior (inclusiv prin acordarea de sprijin
financiar angajatorilor)

Angajare pe locuri de munca nou create,
inclusiv prin acordarea de stimulente
financiare angajatorilor

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Valoarea
minima
eligibila a
unui proiect
este de
100.000
euro.

In conditiile
schemei de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima a
entitatii juridice
beneficiare de
ajutor de
minimis este
0%.

Valoarea
maxima
eligibila per
entitate
juridica
beneficiara
de ajutor de
minimis nu
poate
depasi
echivalentul
in lei a
200.000
euro.

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/images/
files/program
e/CU/POCU2014/30.10/g
csc.ap1.pdf

Pentru partea
de buget
gestionata de
solicitant si sau
partener care nu
va/ nu vor
beneficia de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima
variaza intre 2%
si 5%.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Educatie de
calitate in crese

Cresterea
participarii la
invatamantul
anteprescolar si
prescolar, in special
a grupurilor cu risc
de parasire timpurie
a scolii, cu accent
pe copiii apartinand
minoritatii roma si a
celor din mediul
rural;

Ministerul Educatiei Nationale
si Cercetarii Stiintifice si
agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in domeniul
educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL
UMAN 2014 –
2020, AP 6, PI
10i)

Activitati eligibile





formarea profesionala a cadrelor didactice,
a managerilor scolari si a personalului de
ingrijire din crese;
amenajarea spatiilor educationale pentru
crese sau pentru grupe de anteprescolari
infiintate in cadrul gradinitelor;
testarea resurselor didactice aferente
curriculum-ului national obligatoriu pentru
invatamantul anteprescolar in crese pilot

Valoarea
grantului

In cadrul
prezentei
cereri de
propuneri
de proiecte
se va
selecta un
singur
proiect in
valoare de
13.511.937
euro

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Parteneri eligibili:

APEL
NELANSAT

PAGINA 17 DIN 53

Imbunatatirea
competentelor
personalului didactic
din invatamantul
pre-universitar in
vederea promovarii
unor servicii
educationale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor si a
unei scoli incluzive.

Agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in domeniul
educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar;
Institutii de invatamant
(ISCED 0-2) acreditate,
publice si private, din reteaua
scolara nationala
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
scolara si servicii alternative,
publici si privati;
Autoritatile publice locale cu
atributii in domeniul educatiei
de nivel preuniversitar;
ONG uri;
Parteneri sociali din
invatamantul preuniversitar
(ex. organizatii sindicale).
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Curriculum
national
obligatoriu
actualizat
pentru
invatamantul
gimnazial
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL
UMAN 2014 –
2020, AP 6, PI
10i)

APEL
NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Reducerea parasirii
timpurii a scolii prin
masuri integrate de
prevenire si de
asigurare a
oportunitatilor egale
pentru elevii
apartinand
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
apartinand
minoritatii roma si
elevii din mediul
rural/ comunitatile
dezavantajate
socio-economic;

Ministerul Educatiei Nationale
si Cercetarii Stiintifice si
agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in domeniul
educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar

Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru
copiii in risc de abandon scolar, in special prin
programe de sprijin individualizat si adaptare
curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi
de invatare.

Maxim
38.250.000
euro

Cresterea numarului
de oferte
educationale
orientate pe
formarea de
competente si pe
utilizarea de solutii
digitale/de tip TIC in
procesul de
predare;
Imbunatatirea
competentelor
personalului didactic
din invatamantul
pre-universitar in
vederea promovarii
unor servicii
educationale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor si a
unei scoli incluzive.
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Partenerii pot fi:
Agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in domeniul
educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar;
Institutii de invatamant
(ISCED 2) acreditate, publice
si private, din reteaua scolara
nationala
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
scolara si servicii alternative,
publici si privati;
ANP si institutii subordonate;
Autoritatile publice locale cu
atributii in domeniul educatiei
de nivel preuniversitar;
ONGuri;
Parteneri sociali din
invatamantul preuniversitar
(ex. organizatii sindicale).

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului
national scolar obligatoriu (inclusiv pentru
invatamantul special si invatamantul de tip a doua
sansa) in vederea orientarii pe formarea de
competente cheie si pe nevoile de dezvoltare ale
elevilor pentru invatamantul primar si secundar,
inclusiv prin utilizarea de solutii digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale didactice care sprijina
implementarea curriculumului revizuit (ghiduri,
resurse educationale pentru elevi si cadre
didactice), in special cele de tipul resurselor
educationale deschise.
Perfectionarea profesionala specializata pentru
personalul didactic din invatamantul preuniversitar
gimnazial in vederea extinderii utilizarii metodelor
activ-participative de educatie bazate pe noul
curriculum centrat pe competente cheie si pe
nevoile elevilor, in special in cazul personalului
care lucreaza cu copiii apartinand grupurilor
vulnerabile, inclusiv copii apartinand minoritatii
roma, copii cu nevoi speciale, copii din
comunitatile dezavantajate socioeconomic.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Formarea
personalului
implicat in
implementarea
programelor
prioritare de
sanatate
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL
UMAN 2014 –
2020, AP 4, PI 9
iv)

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
nivelului de
competente al
profesionistilor din
sectorul medical.

Solicitanti eligibili

Ministerul Sanatatii
Ministerul Sanatatii in
parteneriat cu actori relevanti
(universitati, ONG-uri
relevante)
Autoritati publice (inclusiv cei
din autoritatile de sanatate
publica, institutele si instit
utiile medicale)
Autoritati publice (inclusiv cei
din autoritatile de sanatate
publica, institutele si institutiile
medicale) in parteneriat cu
actori relevanti (universitati,
ONG-uri relevante)

Activitati eligibile

Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare
profesionala specifica
Sunt eligibile EXCLUSIV programele de formare
specifica din domeniile programelor prioritare de
sanatate, respectiv cele aferente urmatoarelor
domenii:
1. Sanatatea femeii si copilului
1.a. Mortalitate infantila si risc de deces neonatal
1.b. Malformatii congenitale si boli genetice
2. Boli netransmisibile majore
2.a. Boli cardiovasculare
2.b. Cancer
2.c. Diabet zaharat
2.d. Bolile respiratorii
2.e. Boli endocrine/disfunctii tiroidiene
2. f. Boli pulmonare cronice
2.g. Boala cronica de rinichi
3. Boli transmisibile
3.a. Boli infectioase transmisibile prioritare
(tuberculoza; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B
si C )
4 . Sanatate mintala
5. Boli rare (inclusiv genetica medicala)

Valoarea
grantului

Valoarea
minima
eligibila a
unui proiect
este de
1.200.000
euro.

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimentare

16
decembrie
2016

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Valoarea
maxima
eligibila a
unui proiect
este de
3.000.000
euro.

Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul
tinta la schimburi de experienta/ schimburi de
bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de
cooperare transnationale.
Aceasta activitate urmareste imbunatatirea
cadrului metodologic si a competentelor tehnice a
specialistilor din domeniul medical, cresterea
gradului de implicare a specialistilor romani in
initiativele europene de schimb de informatii.In
cadrul acestei activitati se vor finanta:
• Participare la programe de formare, congrese,
workshop uri in domeniile prioritare de sanatate;
• Efectuarea de stagii practice
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9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Profesori
motivati in scoli
defavorizate

Prin acest apel sunt
sprijinite interventiile
care adreseaza
nevoile personalului
educational din
institutiile de
invatamant publice
cu copii cu un grad
ridicat de risc
educational, in
vederea asigurarii
calitatii in educatie
si a incluziunii
scolare

MENCS si agentii,
structuri/alte organisme aflate
in subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in domeniul
educatiei si formarii
profesionale;

Apelul de proiecte se adreseaza cadrelor
didactice, personalului de sprijin, managerilor
scolari din scolile defavorizate si personalului
parterilor sociali din clasele cu forme de predare
atipice, care doresc sa participe la programe
pentru dezvoltarea competentelor si aprofundarea
cunostintelor pentru a preda in scoli defavorizate
si/sau in forme atipice de predare, respectiv clase
sau grupe infiintate in spitale, in centre de
reeducare/penitenciare pentru minori, la domiciliul
copiilor bolnavi/cu dizabilitati si alte forme
recunoscute prin lege.

In cadrul
acestui apel
pot fi
finantate
doua tipuri
de proiecte:
Proiecte
mari (care
includ
minimum
300 de
persoane
din grupul
tinta, din
aceeasi
categorie de
regiune de
dezvoltare)
cu o valoare
maxima de
1.500.000
euro
Proiecte
mici (care
includ
minimum 90
de persoane
din grupul
tinta, din
acelasi
categorie de
regiune) cu
o valoare
maxima de
450.000
euro.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN,
AP 6, PI 10.i,
OS 6.2, 6.3, 6.6)

Organizatii
neguvernamentale;
Unitati de invatamant (ISCED
1-3) acreditate, publice sau
private, din reteaua scolara
nationala;
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
scolara si servicii alternative,
publici si privati;
Parteneri sociali din
invatamantul preuniversitar
(ex. organizatii sindicale);
Autoritati publice locale cu
atributii in domeniul educatiei
de nivel preuniversitar;
Administratia Nationala a
Penitenciarelor si institutii
subordonate;
Parteneriate intre entitatile
mai sus mentionate.
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Denumirea generica de „scoli tinta” la care se
refera acest apel de proiecte cuprinde doua
categorii de scoli:
Categoria 1: Scolile si gradinitele defavorizate.
Categoria 2: Scolile organizate in contexte de
predare atipice: pentru copii din spitale, copii in
regim de detentie, copii din zone geografice greu
accesibile, copii din zone geografice, scoala
virtuala si alte forme recunoscute prin lege.
Actiunile eligibile sprijinite in cadrul acestui apel
sunt structurate pe urmatoarele categorii:
1.

Actiuni destinate atragerii si mentinerii in
scolile tinta a resurselor umane calificate,
competente si motivate, capabile sa
furnizeze o educatie de calitate si sa asigure
incluziunea scolara

2.

Actiuni destinate dezvoltarii capacitatii
institutionale a echipelor manageriale din
scolile tinta, in scopul asigurarii
sustenabilitatii interventiilor de crestere a
calitatii in educatie

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimentare

14
decembrie
2016

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Scoala pentru
toti
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN,
AP 6, PI 10.i,
OS 6.2, 6.3, 6.4,
6.6)
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sustinerea
financiara a celor
mai bune
mecanisme de
dezvoltare si
implementare a
unor masuri
integrate in
domeniul educatiei,
cu scopul final de a
creste participarea
scolara a copiilor
(incepand cu
invatamantul ante
prescolar si pana la
finalizarea
invatamantului
obligatoriu) si de a
preveni/reduce
parasirea timpurie a
scolii.

MENCS si agentii,
structuri/alte organisme aflate
in subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in domeniul
educatiei si formarii
profesionale, inclusiv
asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar
Institutii de invatamant
(ISCED 0, 1-3) acreditate,
publice sau private, din
reteaua scolara nationala
Furnizorul de servicii de
orientare, consiliere, mediere
scolara si servicii alternative,
publici si privati
Parteneri sociali din
invatamantul preuniversitar
(ex. organizatii sindicale)
Institutii de cult si asociatii
religioase
Institutii/agentii
guvernamentale cu atributii in
domeniul incluziunii sociale
Autoritati publice locale cu
atributii in domeniul educatiei
de nivel preuniversitar
Administratia Nationala a
Penitenciarelor si institutii
subordonate
Organizatii neguvernamentale
Parteneriatele intre institutiile
de mai sus

Activitati eligibile

Actiunile eligibile sprijinite in cadrul acestui apel
sunt structurate pe urmatoarele categorii:
A) Actiuni cu impact direct asupra facilitarii
accesului la educatie si prevenirii/reducerii
parasirii timpurii a scolii:

Asigurarea de servicii si programe
educationale de calitate destinate prevenirii si
reducerii parasirii timpurii a scolii

Activitati care faciliteaza accesul la servicii
educationale, prin abordarea nevoilor
copiilor/tinerilor/adultilor si familiilor lor
B) Actiuni destinate cresterii calitatii serviciilor
educationale:

Sprijin pentru asigurarea educatiei de calitate
in crese, in gradinite si in scoli

Dezvoltarea unor mecanisme locale de
sustinere a procesului educational

Desfasurarea de activitati de informare si
constientizare locala
C) Actiuni destinate asigurarii resurselor umane
calificate in educatie:

Programe de dezvoltare profesionala a
cadrelor didactice si personalului de sprijin

Programe de instruire/cresterea a capacitatii
profesionale a persoanelor care fac parte din
echipele manageriale

Crearea/dezvoltarea de retele de sprijin
profesional intre profesori/profesionisti in
educatie

Atragerea cadrelor didactice calificate in
scolile cu copii cu risc educational, prin
activitati menite sa faciliteze motivarea
acestora si ramanerea lor in acelasi post mai
multi ani, pentru a asigura continuitatea

Valoarea
grantului

In cadrul
acestui apel
pot fi
finantate
doua tipuri
de proiecte:

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimentare

16
decembrie
2016

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

1) Proiecte
simple.
Valoarea
minima a
proiectelor
simple este
de 340.000
de euro, iar
valoarea
maxima
este
de
1.450.000
de euro.
2) Proiecte
combinate.
Valoarea
minima a
proiectelor
combinate
este de
425.000 de
euro, iar
valoarea
maxima
este
de
2.100.000
de euro.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei si
Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Cresterea
eficientei
energetice in
cladirile publice

Cresterea eficientei
energetice in
cladirile publice

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL,
AP 3, PI 3.1,
Operatiunea B)

Solicitanti eligibili

Autoritatile publice centrale

Activitati eligibile



Autoritatile si institutiile
publice locale
Parteneriate intre entitatile de
mai sus




APEL
NELANSAT
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Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei
cladirii, (pereti exteriori, ferestre, tamplarie,
planseu peste ultimul nivel, planseu peste
subsol), sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv
masuri de consolidare a cladirii;
Reabilitarea si modernizarea instalatiilor
pentru prepararea si transportul agentului
termic pentru incalzire si a apei calde
menajere, a sistemelor de ventilare si
climatizare, inclusiv sisteme de racire pasiva,
precum si achizitionarea si instalarea
echipamentelor aferente si racordarea la
sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
Utilizarea surselor regenerabile de energie
pentru asigurarea necesarului de energie
termica pentru incalzire si prepararea apei
calde de consum;
Implementarea sistemelor de management
energetic avand ca scop imbunatatirea
eficientei energetice si monitorizarea
consumurilor de energie (ex. achizitionarea si
instalarea sistemelor inteligente pentru
gestionarea energiei electrice);
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si
incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicata si durata mare
de viata;
Orice alte activitati care conduc la
indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului
(inlocuirea lifturilor, inlocuirea circuitelor
electrice - scari, subsol, lucrari de
demontare/montare a instalatiilor si
echipamentelor montate, lucrari de reparatii
la fatade etc.);
Realizarea de strategii pentru eficienta
energetica (ex. strategii de reducere a CO2)
care au proiecte implementate prin POR
2014 – 2020.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala
eligibila a
cererii de
finantare se
incadreaza
in
urmatoarele
limite
minime si
maxime:
Valoare
minima
eligibila:
100 000
euro
Valoare
maxima
eligibila:
25 milioane
euro

Contributia
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/a
xa-prioritara3-1sprijinireaeficienteienergeticegestionariiinteligenteenergiei-siutilizariienergiei-dinsurseregenerabileinfrastructuril
e-publiceinclusivcladirilepublice/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Grup
vulnerabil:
persoane
varstnice

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL
2014-2020, AP8,
PI 8.1, OS 8.3)

APEL
NELANSAT

Obiectivul
programului

Cresterea gradului
de acoperire cu
servicii sociale

Solicitanti eligibili

Solicitantii de finantare pot fi:
Unitati administrativ-teritoriale,
alte entitati de drept public.
Entitati de drept privat:
asociatii si fundatii constituite
in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociatii
si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare,
inclusiv filiale ale asociatiilor si
fundatiilor internationale
recunoscute in conformitate
cu legislatia in vigoare in
Romania
unitati de cult/ structuri ale
cultelor apartinand cultelor
religioase recunoscute in
Romania si constituite
conform statutului sau codului
canonic al cultului respectiv,
inclusiv fundatii si asociatii
constituite de culte.
Parteneriate intre oricare
dintre entitatile mentionate.
Solicitantul de finantare, sau
unul dintre parteneri, este
furnizor de servicii sociale
acreditat in conditiile legislatiei
nationale aplicabile in vigoare
si are o vechime de cel putin
un an de la infiintare, la data
depunerii cererii de finantare.
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Activitati eligibile

Obiectul proiectului este un centru social fara
componenta rezidentiala destinat persoanelor
varstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani.
Activitatile orientative, eligibile in cadrul
proiectului, pot fi:

•

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a infrastructurii centrelor sociale fara
componenta rezidentiala existente;

•

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a infrastructurii pentru infiintarea de noi
centre sociale fara componenta rezidentiala;

•

asigurarea/modernizarea utilitatilor generale
si specifice pentru infrastructura de servicii
sociale fara componenta rezidentiala
(inclusiv bransarea la utilitati);

•

crearea/modernizarea facilitatilor de acces
fizic pentru persoane cu dizabilitati;

•

amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul
centrelor sociale fara componenta
rezidentiala;

•

dotari adaptate nevoilor beneficiarilor de
servicii oferite de infrastructura sociala fara
componenta rezidentiala, inclusiv
echipamente pentru persoane cu dizabilitati.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/8
-1-investitiileinfrastructuril
e-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltareala-nivelnationalregional-silocalreducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Stimularea
mobilitatii
regionale prin
conectarea
nodurilor
secundare si
tertiare la
infrastructura
TEN-T, inclusiv
a nodurilor
multimodale

Cresterea gradului
de accesibilitate a
zonelor rurale si
urbane situate in
proximitatea retelei
TEN-T prin
modernizarea
drumurilor judetene

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL
2014-2020, AP
6, PI 6.1)

Solicitanti eligibili

Unitatile administrativteritoriale judet
Unitati administrativ-teritoriale
in parteneriat: judet(e) municipiu(i)/ oras(e)/
comuna(e)
Pentru traseele ce parcurg
mai multe judete se vor
incheia acorduri de parteneriat
sau acorduri cadru de
colaborare cu rolul de a
asigura cadrul legal de
cooperare in derularea si
implementarea proiectelor
inter-conectate.

Activitati eligibile
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modernizarea si reabilitarea retelei de
drumuri judetene (inclusiv poduri si podete,
acces la proprietati - aflate in domeniul
public) care asigura conectivitatea, directa
sau indirecta cu reteaua TEN-T, construirea
unor noi segmente de drum judetean pentru
conectarea la autostrazi sau drumuri expres;
constructia / modernizarea variantelor
ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor
face parte din drumul judetean respectiv,
construirea/realizarea de sensuri giratorii si
alte elemente pentru cresterea sigurantei
circulatiei.
construirea/ modernizarea/ reabilitarea de
pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru
asigurarea conectivitatii directe la autostrazi
TEN T a drumurilor judetene) si construirea
pasarelelor pietonale;
construirea/modernizarea de statii si alveole
pentru transport public pe traseul drumului
judetean;
realizarea de investitii destinate sigurantei
rutiere pentru pietoni si biciclisti (trasee
pietonale si piste pentru biciclisti unde
situatia din teren o permite), inclusiv
semnalistica luminoasa verticala pentru
treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica;
realizarea de perdele forestiere si parapeti
pentru protectie, aparari de maluri si
consolidari de versanti, realizarea de investitii
suplimentare pentru protectia drumului
respectiv fata de efectele generate de conditii
meteorologice extreme (provocate de
schimbari climatice sau alte cauze
exceptionale) – inundatii, viscol etc .

Valoarea
grantului

Valoare
minima
eligibila:
1.000.000
euro

Valoarea
maxima
eligibila este
de
50.000.000
euro, cu
exceptia
proiectelor
care se
realizeaza
in
parteneriat
intre mai
multe unitati
administrati
ve (judete),
caz in care
valoarea
maxima
eligibila este
de
69.500.000
euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Informatii
suplimentare

Cererile
de
finantare
se depun
in
perioada
6 ianuarie
– 6 iulie
2017

http://regioadrcentru.ro/6
-1-stimulareamobilitatiiregionaleprinconectareainfrastructuril
or-rutiereregionale-lainfrastructuraten-t/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptarea
infrastructurii
agricole si
silvice

Sprijinirea
investitiilor de
modernizare si
infiintare de drumuri
pentru
accesibilizarea
padurilor

Componenta –
infrastructura
de acces silvica
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020,
Submasura 4.3)

Solicitanti eligibili

Persoane juridice de drept
privat/alte forme de
organizare, proprietari de
padure si/sau asociatiile
acestora, constituite conform
legislatiei in vigoare
Unitati administrativ teritoriale
si/sau asociatii ale acestora,
proprietari de padure,
constituite conform legislatiei
in vigoare

Activitati eligibile

Constructia, extinderea si/sau modernizarea
drumurilor forestiere

Valoarea
grantului

Maxim
1.500.000
Euro/proiect

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.m
apam.ro/docs
/dezvoltarerurala/progra
mare-20142020/gs/draft/
DRAFTGS_sM4.3.zi
p

Administratorul fondului
forestier proprietate publica a
statului, constituit conform
legislatiei in vigoare.

APEL
NELANSAT
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9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin acordat
pentru
cooperare
orizontala si
verticala intre
actorii din
lantul de
aprovizionare
in sectoarele
agricol si
pomicol

Obiectivul acestor
sub-masuri este
acela de a promova
cooperarea intre
actorii locali, in
scopul
comercializarii
produselor
agoalimentare prin
intermediul lanturilor
scurte de
aprovizionare.

Parteneriatele constituite in
baza unui acord de
cooperare din cel putin un
partener din categoriile de mai
jos si cel putin un fermier sau
un grup de producatori/o
cooperativa care isi
desfasoara activitatea in
sectorul agricol/pomicol, in
functie de submasura.

Sub-masurile nu
presupun numai
cooperarea dintre
fermieri, procesatori,
comercianti
alimentari cu
amanuntul,
restaurante, hoteluri
si alte forme de
cazare in mediul
rural, ci si realizarea
de parteneriate cu
organizatii
neguvernamentale
si autoritati publice.

Microintreprinderi si
intreprinderi mici;

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020,
Submasura
16.4 si 16.4a)

APEL
NELANSAT
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Fermieri;

Activitati eligibile

Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si
investitii tangibile si/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implica
cel putin doua entitati care coopereaza pentru:


Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de
aprovizionare/piete locale (cu produse
alimentare), si/sau



Activitati de promovare referitoare la
crearea/dezvoltarea unui lant scurt (sau
lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse
alimentare) si la piata locala deservita de
acest lant/aceste lanturi.

Valoarea
grantului

Maxim
100.000
euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_instituti
onale_dezbat
ere_publica_
documente_s
upuse_dezba
terii_publice

Organizatii
neguvernamentale;
Consilii locale;
Unitati scolare (inclusiv
universitatile de profil),
unitatile sanitare, de agrement
si de alimentatie publica.

Sunt eligibile si parteneriatele
formate doar din fermieri. In
cadrul unui Acord de
Cooperare cel putin unul
dintre fermieri trebuie sa
desfasoare activitati agricole
autorizate (inclusiv persoana
fizica autorizata, intreprindere
individuala, intreprindere
familiala).
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Sprijin pentru
sustinerea
masurilor din
SCAP, SMBR,
documente
strategice
nationale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VA 2014-2020,
AP 1, O.S. 1.1)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Sisteme unitare de
management al
calitatii si
performantei
implementate in
autoritatile si
institutiile publice
centrale;
Aplicarea sistemului
de politici bazate pe
dovezi in autoritatile
si institutiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante a
impactului;
Cadru pentru
sprijinirea dezvoltarii
la nivel local si
pentru cresterea
calitatii serviciilor
publice
implementat;
Fondul activ al
legislatiei
sistematizat si
simplificat progresiv;
Proceduri
simplificate pentru
reducerea poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri
implementate in
concordanta cu
Strategia pentru o
mai buna
reglementare

Solicitanti eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;

Activitati eligibile

Valoarea
grantului



Dezvoltarea de sisteme si instrumente de
management



Cresterea calitatii reglementarilor



Simplificarea procedurilor administrative si
reducerea birocratiei pentru cetateni si
mediul de afaceri



Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor
personalului din autoritatile si institutiile
publice centrale

Suma
minima
aferenta
unui proiect:
700.000 lei
Suma
maxima
aferenta
unui proiect:
15.000.000
lei

Ministere;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Consiliul legislativ;
Secretariatul General al
Camerei Deputatilor;

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriadminist
ratie.ro/lansar
e-inconsultare-aghidurilorsolicitantuluinr-ip-32015si-cp-22015/

Secretariatul General al
Senatului;
autoritati si institutii publice
centrale cu responsabilitati
stabilite in SMBR.

Categorii de parteneri eligibili:
autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
capacitatii
ONG-urilor si a
partenerilor
sociali de a
formula
politici publice
alternative

Capacitate crescuta
a ONG-urilor si
partenerilor sociali
de a se implica in
formularea si
promovarea de
propuneri alternative
la politicile publice
initiate de Guvern;

ONG-uri;

Propuneri
alternative la
politicile publice
venite din partea
ONG-urilor,
acceptate.

Parteneri sociali;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VA 2014-2020,
AP 1, O.S. 1.1)

APEL
NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Parteneri sociali.

Categorii de parteneri eligibili:
ONG-uri;

Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare;
Academia Romana

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Masuri pentru sustinerea ONG-urilor si a
partenerilor sociali:

dezvoltarea de instrumente independente de
monitorizare si evaluare a politicilor publice;

dezvoltarea de mecanisme/instrumente de
consolidare a dialogului social si civic;

dezvoltarea de actiuni de formulare si
promovare de propuneri alternative la
politicile publice initiate de Guvern, conform
SCAP;

dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru
sustinerea si promovarea initiativelor de
reforma a administratiei publice si de
interactiune cu autoritatile si institutiile
administratiei publice;

dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si a
ONG prin instruiri, activitati intreprinse in
comun, participarea si dezvoltarea de retele
tematice locale/nationale/europene;

dezvoltarea responsabilitatii civice, de
implicare a comunitatilor locale in viata
publica si de participare la procesele
decizionale, de promovare a egalitati de
sanse si nediscriminarii, precum si a
dezvoltarii durabile.

Suma
minima
aferenta
unui proiect:
250.000 lei
Suma
maxima
aferenta
unui proiect:
1.000.000
lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriadminist
ratie.ro/lansar
e-inconsultare-aghidurilorsolicitantuluinr-ip-32015si-cp-22015/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
actiunilor
privind
aplicarea
unitara a
normelor,
mecanismelor
si procedurilor
in materie de
etica si
integritate,
precum si a
masurilor
referitoare la
prevenirea
coruptiei la
nivelul
autoritatilor si
institutiilor
publice

Aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
implementare a
masurilor referitoare
la prevenirea
coruptiei si a
indicatorilor de
evaluare in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
constientizare a
coruptiei atat in
randul cetatenilor
cat si al personalului
din administratia
publica;
Imbunatatirea
cunostintelor si a
competentelor
personalului din
autoritatile si
institutiile publice in
ceea ce priveste
prevenirea coruptiei.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VA 2014-2020,
AP 2, O.S. 2.2)

APEL
NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
Autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor si
municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Categorii de parteneri eligibili:
Autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
Autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor si
municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Mecanisme administrative:

introducerea unor masuri/mecanisme
suplimentare de control pentru sectoarele
vulnerabile la coruptie si pentru institutiile
care au inregistrat incidente recurente de
integritate (de exemplu, reducerea platilor
informale, folosind instrumentele standard de
monitorizare si control, sistem de feedback
pentru pacienti);

Suma
minima
aferenta
unui proiect:
300.000 lei

Capacitatea administrativa de a preveni si a
reduce coruptia:

actualizarea cadrului general pentru definirea
si monitorizarea conformitatii cu normele de
conduita;

sprijinirea dezvoltarii si implementarii de
mecanisme care sa faciliteze punerea in
aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si
integritatii (ghiduri, manuale de bune practici,
colectii de cazuri de testare, standarde de
etica si integritate etc.);

masuri de sprijin pentru implementarea
masurilor anticoruptie reglementate de
legislatia nationala si monitorizate de catre
SNA;

cresterea capacitatii operationale a
Secretariatului tehnic al SNA de a actiona ca
un centru autentic de resurse anticoruptie;

dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua
activitati de evaluare a riscurilor pe planuri
sectoriale de actiune de combatere a
coruptiei;

precum si intre autoritatile publice privind
monitorizarea si evaluarea implementarii
masurilor anticoruptie;

Suma
maxima
aferenta
unui proiect:
9.000.000
lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriadminist
ratie.ro/relansare-inconsultarepublica-aghidurilorsolicitantuluipentrucererile-deproiecte-nrip22015-sicp12015/

Educatie anticoruptie
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
nivelului de
colectare si
epurare a
apelor uzate
urbane, precum
si a gradului de
asigurare a
alimentarii cu
apa potabila a
populatiei

Promovarea de
actiuni ce contribuie
la indeplinirea
prioritatilor din
Tratatul de Aderare
pentru sectorul de
apa si apa uzata

Operatorii Regionali din
sectorul de apa (OR) infiintati
in baza Legii nr. 51/2006 si
Legea nr. 241/2006

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE
2014-2020, AP
3, O.S. 3.2)

Activitati eligibile

A.

Proiecte integrate de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata (noi si
fazate)

B.

Laborator national pentru imbunatatirea
monitorizarii substantelor deversate in ape si
a calitatii apei potabile

C.

Sprijin pentru pregatirea portofoliului de
proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post
2020

Municipiul Bucuresti
pentru actiunile A si C.

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarului

2% pentru
actiunile A si C
0% pentru
actiunea B

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/2007/re
s/filepicker_u
sers/cd25a59
7fd62/comunicat
e/2015/01.09.
2015/Ghidul.s
olicitantului.3.
2.consultare.z
ip

Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor, in parteneriat cu
Administratia Nationala ”Apele
Romane” si Ministerul
Sanatatii
pentru actiunea B.

APEL
NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Cresterea
productiei de
energie din
resurse
regenerabile
mai putin
exploatate
(biomasa,
biogaz,
geotermal)

- Productie (PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE
2014-2020, AP
6, O.S. 6.1)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Promovarea de
actiuni orientate
spre cresterea
productiei de
energie
regenerabila, cu
accent pe resursele
regenerabile mai
putin exploatate,
respectiv: biomasa,
biogaz si geotermie,
dar si actiuni de
sprijin pentru
intarirea retelei de
distributie pentru a
prelua energie
produsa din surse
regenerabile.

Unitati administrativ teritoriale

Activitati eligibile



Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de producere energie electrica
si termica In cogenerare de Inalta eficienta
exclusiv din biomasa si biogaz



Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei termice
exclusiv din biomasa sau biogaz

Asociatiile de Dezvoltare
Intercomunitara
Societati comerciale
care au ca activitate
producerea de energie in
scopul comercializarii



Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei
electrice din biomasa sau biogaz



Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei termice
exclusiv din resurse geotermale

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile: Vest,
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, SudMuntenia, Sud-Vest

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Maxim
15.000.000
euro

2% pentru
proiecte avand
ca beneficiari
unitati
administrativteritoriale si ADI

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/11
1

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microintreprinde
ri si
intreprinderile
mici
30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderile
mari
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Apel de
proiecte pentru
dezvoltarea
infrastructurii
de
management
integrat al
deseurilor

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE
2014-2020, AP
3, O.S. 3.1)

Obiectivul
programului

promovarea
investitiilor in
sectorul de deseuri
in vederea
conformarii cu
prevederile acquisului european si a
angajamentelor
asumate prin
sectorul de mediu.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Asociatiile de Dezvoltare
Intercomunitara prin Consiliile
Judetene

Proiecte integrate de management al deseurilor

implementarea sistemelor de colectare
selectiva

constructia de instalatii de transfer si
valorificare/tratare, inclusiplatforme de
compostare si unitati de compostare
individuala

constructia de statii sortare si de tratare
mecano-biologica etc.

inchiderea si reabilitarea de depozite
neconforme, inclusiv a sistemului de
colectare a levigatului, a sistemului de
extragere a biogazului

deschiderea/extinderea de noi depozite

asistenta pentru managementul proiectelor,
supervizare si publicitate (inclusiv
constientizarea publicului) etc;

Consolidarea capacitatii institutionale a
beneficiarilor in domeniul sistemelor
integrate de management al deseurilor, ca
parte integranta a proiectelor individuale

Nu exista
plafoane
valorice
privind
dimensiune
a proiectelor

Primaria Municipiului
Bucuresti

Contributia
beneficiarului

2%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2018

http://www.fo
nduriue.ro/poim2014#implem
entareghiduribeneficiari

Implementarea unui sistem integrat de
management al deseurilor la nivelul municipiului
Bucuresti.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Cresterea
gradului de
protectie si
conservare a
biodiversitatii
si refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE
2014-2020, AP
4, O.S. 4.1)

Obiectivul
programului

Promovarea
masurilor de
conservare a
biodiversitatii in
conformitate cu
Cadrul de Actiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeana pentru
Biodiversitate 2020
si cu Strategia
Nationala si Planul
de Actiune pentru
Conservarea
Biodiversitatii 2014
– 2020

Solicitanti eligibili

Custozi/Administratori ai ariilor
naturale protejate care au
personalitate juridica
Organizatii neguvernamentale
(asociatii si fundatii) institute
de cercetare / universitati /
muzee - care sa aiba prevazut
in actul constitutiv atributii de
protectia mediului si/sau
protectia naturii, precum si
autoritati ale administratiei
publice centrale / locale / alte
structuri in coordonarea /
subordonarea autoritatilor
centrale / locale
APM / institutia care este
responsabila pentru
asigurarea managementului
ariei protejate

Activitati eligibile

Actiunea A. Elaborarea planurilor de
management/seturilor de masuri de conservare /
planurilor de actiune pentru ariile naturale
protejate (inclusiv cele situate in mediul marin) si
pentru speciile de interes comunitar neacoperite
de proiectele anterioare
Actiunea B. Implementarea planurilor de
management / seturilor de masuri de conservare/
planurilor de actiune pentru ariile naturale
protejate si pentru speciile de interes comunitar
aprobate (inclusiv mediu marin)

Valoarea
grantului

Valoare
maxima
proiect:
Actiunile A
si B –
maxim 5
mil. euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Informatii
suplimentare

15
decembrie
2016

http://www.fo
nduriue.ro/poim2014#implem
entareghiduribeneficiari

Actiunea C
– maxim 20
mil. euro

Actiunea C. Actiuni de completare a nivelului de
cunoastere a biodiversitatii si ecosistemelor
(monitorizarea si evaluarea speciilor si habitatelor,
cunoasterea factorilor de presiune exercitati
asupra biodiversitatii, inclusiv a speciilor invazive
etc.)

Actiunea C: Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor
(MMAP), individual sau in
parteneriat cu institutii publice
centrale / universitati / institute
de cercetare / ONG-uri
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9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
nivelului de
evaluare si
monitorizare a
calitatii aerului
la nivel national

Promovarea
investitiilor care sa
contribuie la
imbunatatirea
sistemului national
de evaluare si
monitorizare a
calitatii aerului in
vederea conformarii
cu cerintele
directivelor din
sector

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE
2014-2020, AP
4, O.S. 4.2)
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Solicitanti eligibili

Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor, individual sau in
parteneriat

Activitati eligibile

Dezvoltarea Retelei Nationale de Monitorizare a
Calitatii Aerului (RNMCA) prin achizitionarea de
echipamente de monitorizare a poluantilor si
instalarea lor in amplasamente noi si achizitia de
echipamente de monitorizare a unor poluanti noi,
pentru care pana in acest moment nu exista
determinari

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

Minim 15%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2018

http://www.fo
nduriue.ro/poim2014#implem
entareghiduribeneficiari

Dezvoltarea unui sistem de prognoza si
inventariere a emisiilor de poluanti in aer
Dezvoltarea unei baze de date in conformitate cu
cerintele Directivei INSPIRE, privind inventarierea
poluantilor emisi in aer

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
nivelului de
pregatire
pentru o reactie
rapida si
eficienta la
dezastre a
echipajelor de
interventie

Promovarea
investitiilor pentru
consolidarea
capacitatii de reactie
in caz de dezastre
pentru a diminua
pierderile umane si
materiale, precum si
cresterea gradului
de constientizare a
populatiei si
autoritatilor in
legatura cu riscul
producerii
dezastrelor

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE
2014-2020, AP
5, O.S. 5.2)

Solicitanti eligibili

Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta si
institutiile aflate in subordine
Institutii specializate care pot
interveni pentru gestionarea
unor situatii de urgenta
specifice, numai in parteneriat
cu IGSU

Activitati eligibile

Dotarea serviciilor profesioniste si voluntare
pentru situatii de urgenta cu tehnica, mijloace si
echipament de interventie care sa permita
reducerea timpului de interventie in caz de
dezastre, raspunsul in caz de dezastru major,
protectia personalului de interventie, cresterea
eficientei raspunsului si protejarea mediului

Valoarea
grantului

Maxim 50
mil. euro

Contributia
beneficiarului

Minm 15%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

1
februarie
2017

http://www.fo
nduriue.ro/poim2014#implem
entareghiduribeneficiari

Achizitionarea de echipamente specifice, atat
pentru dezvoltarea unor baze operationale
regionale pentru a facilita interventiile integrate in
caz de dezastre naturale sau accidente
tehnologice, cat si pentru imbunatatirea dotarii
bazelor judetene existente
Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de
pregatire a personalului din serviciile de urgenta
profesioniste si voluntare prin dezvoltarea bazelor
si poligoanelor specializate de pregatire in
domeniile CBRN, cautarea-salvarea din medii
ostile si asanarea de munitie.
Modernizarea sistemului de comanda a
incidentelor si a sistemelor IT asociate, in vederea
asigurarii interoperabilitatii structurilor cu atributii
in domeniul gestionarii situatiilor de urgenta.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de
ajutor de stat
„Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului
national de
cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
institutiilor de profil;
cresterea eficientei
utilizarii resurselor in
organizatiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calitatii si
relevantei
activitatilor CDI;
cresterea
atractivitatii
sistemului si
deschiderea
organizatiilor de
cercetare catre
comunitatea
internationala;
modernizarea
administratiei
publice din sectorul
cercetarii.
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Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetaredezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate sau
structuri ale acestora
Organizatii neguvernamentale
care realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate
in baza unor acorduri
internationale

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:


Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire
echipe independente, reintegrarea
cercetatorilor din diaspora, burse pentru
cercetatori debutanti, mobilitatea
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare)



Suport CDI
(Dezvoltare institutionala, investitii, integrare
si interconectare)

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
enationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de
ajutor de stat
„Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cresterea
competitivitatii
economiei
romanesti prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Stimularea
progresului
intreprinderilor pe
lanturile de valoare
si a parteneriatelor
cu universitatile
publice, prin
maximizarea valorii
adaugate din
productia de bunuri
inovatoare bazate
pe cercetare
stiintifica;
cresterea capacitatii
intreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generatie
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelortinta;
crearea unui mediu
stimulativ pentru
initiativa sectorului
privat;
sustinerea
proceselor de
specializare
inteligenta;

Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetaredezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate sau
structuri ale acestora
Organizatii neguvernamentale
care realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate
in baza unor acorduri
internationale

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:














Proiect experimental-demnstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc stiintific

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
enationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema2competitivitat
e.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

dezvoltarea
activitatilor CDI in
domenii de interes
social general.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de
ajutor de stat
„Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeana si
internationala”

Cresterea
competitivitatii
internationale a
cercetarii romanesti
in atragerea
finantarii externe
pentru cercetare;

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi

consolidarea
sistemului national
de cercetaredezvoltare si
inovare prin
intensificarea
cooperarii stiintifice
internationale;

Institutii de invatamant
superior private acreditate sau
structuri ale acestora

participarea
Romaniei la
Programul Orizont
2020, la Initiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
Romaniei in
organizatii si
programe
paneuropene si
internationale de
cercetare;

Solicitanti eligibili

Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetaredezvoltare

Organizatii neguvernamentale
care realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate
in baza unor acorduri
internationale

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:




Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
enationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema3-coopeuropeana.pd
f

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

cresterea vizibilitatii
Romaniei in
domeniul cercetarii,
dezvoltarii si
inovarii.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Premierea
participarii la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Cresterea vizibilitatii
Romaniei la nivel
international in
domeniul cercetarii
si inovarii;

Organizatii de cercetare de
drept public sau privat din
Romania care implementeaza
proiectele castigate la
competitiile Orizont 2020

Finantarea nationala se aloca pentru activitati
suport in sprijinul activitatilor de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participari la conferinte etc.).
Aceasta finantare va fi alocata departamentului
din universitate sau institutului, care deruleaza
proiectul finantat de Comisia Europeana.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de
CE de tip
ERA Chair;
Pentru
restul
instrumentel
or de
finantare din
Programul
Orizont
2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
institutiei
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
institutiei
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet
de lucru.

Consolidarea
sistemului national
de CDI prin
intensificarea
colaborarii in
cercetarea
europeana de
excelenta;
Cresterea calitatii
proiectelor cu
participanti romani
la Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de catre
acestia in viitoarele
proiecte Orizont
2020;
Cresterea
sustenabilitatii
participarii
institutiilor romanesti
in proiecte cu
finantare
internationala;
Cresterea ponderii
finantarii externe in
totalul cheltuielilor
nationale de
cercetaredezvoltare.
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Activitatile propuse trebuie sa conduca la
consolidarea capacitatii institutionale de a
participa in mod sustinut la noi competitii
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Informatii
suplimentare

Depunere
continua

http://uefiscdi.
gov.ro/articol
e/4440/Premi
ereaparticiparii-laOrizont2020.
html

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Proiecte de
cercetare ERANET / ERANET
Cofund

Obiectivul
programului

Consolidarea
sistemului national
de CDl prin
intensificarea
colaborarii in
cercetarea
europeana de
excelenta;
Consolidarea
sistemului national
de CDl prin
intensificarea
cooperarii
internationale –
lansarea de apeluri
tematice comune in
parteneriat cu alte
tari, activitati
comune de
cercetare, echipe de
cercetare mixte, in
vederea accesarii
altor fonduri
disponibile prin
programele de
cercetare-dezvoltare
la nivel international;
Cresterea vizibilitatii
Romaniei la nivel
international in
domeniul cercetarii
si inovarii.
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Solicitanti eligibili

Institutii de invatamant
superior publice si private
acreditate;

Institute Nationale de CDl;

Alte organizatii de cercetare
de drept public sau privat;

Agenti economici (IMM-uri si
intreprinderi mari);

Unitati de administratie
publica locala sau centrala;

Organizatii
nonguvernamentale.

Activitati eligibile

Proiectele declarate castigatoare in urma
competitiilor trans-nationale ERA-NET/ERA-NET
Cofund sunt finantate din fonduri publice,
respectiv din Planul National de
CercetareDezvoltare si Inovare pentru perioada
2015 – 2020 (PNCDl III), Programul 3 –
Cooperare europeana si internationala,
Subprogramul 3.2 Orizont 2020.
Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA-NET
Cofund in cadrul Subprogramului 3.2 Orizont 2020
al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 este
urmatorul:
2016: 3.575.500 lei;
2017: 17.000.000 lei;
2018: 22.450.000 lei;
2019: 25.000.000 lei.

Valoarea
grantului

Maxim
250.000
euro, in
situatia in
care
Romania
este
coordonator
ul
proiectului
transnational;

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Informatii
suplimentare

Depunere
continua

http://uefiscdi.
gov.ro/articol
e/4536/Pache
t-deinformatiiERANETERA
NETCofund.html

Maxim
200.000
EUR, in
situatia in
care
Romania
este
partener in
proiectul
transnationa
l.

Entitatile mentionate mai sus
pot participa la competitia
trans-nationala ca unic
partener (parte romana) sau
in parteneriat cu alte institutii
din Romania.
Institutiile, altele decat cele
prevazute in OG 57/2002 cu
modificarile si completarile
ulterioare, pot participa in
acest tip de proiecte doar cu
finantare proprie.

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Energie
competitiva cu
emisii scazute
de carbon 2016
– 2017

Acoperirea
diverselor domenii
de energie pentru a
realiza cea mai
buna utilizare a
potentialelor locale
si regionale

Orice entitate constituita legal
pe teritoriul unui stat eligibil:

Propunerile ar trebui sa abordeze una, sau o
combinatie, dintre urmatoarele aspecte:

serviciile publice locale si
regionale,

In 2016:

Factorii care conduc la optiunile energetice
individuale si la comportamente legate de
energie (cum ar fi valorile si etica, structurile
practicilor de zi cu zi, sistemele de credinte,
sociale sau culturale, in special de gen, roluri,
etc.), utilizand diferite tehnici de colectare a
datelor;

Factorii care conduc la optiunile energetice
colective si comportamente legate de energie
(cum ar fi formele sociale, economice sau
alte forme de organizare ṣi experiente cu
mobilizare sociala).

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

IMM-urile si companiile de tip
start-up
Pentru actiunile de inovare ṣi
cercetare parteneriatul pentru
un proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si acestea
sa fie stabilite in trei tari
diferite. Entitatile trebuie sa fie
independente una fata de alta.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiarului

Variabil
Actiunile de
cercetare si
inovare sunt
cofinantate
100%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

16
februarie
2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/t
opics/lce-3120162017.html

In 2017:

Structuri de stimulare socioeconomica care
incurajeaza sau descurajeaza un
comportament responsabil energetic;

Cadre politice, institutionale si de organizare
ca structura si conditie pentru participarea
cetatenilor, incluzand problemele incluziunii,
de gen, democratiei, formatele de
organizare si modele de afaceri.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Proiecte de
referinta pentru
orase si
comunitati
inteligente

Scopul este de a
facilita o
transformare de
succes a
comunitaṭilor locale,
catre infrastructuri
urbane si servicii
orientate in funcṭie
de cerere ṣi pentru
utilizatori.

Orice entitate constituita legal
pe teritoriul unei tari
participante la program.

Proiectele trebuie sa propuna soluṭii de integrare
la nivel de cartier pentru case ṣi cladiri inteligente,
reṭele inteligente (electricitate, termoficare,
telecomunicaṭii, apa, etc.), stocarea energiei,
vehicule electrice ṣi infrastructuri de tarifare
inteligente, precum ṣi cele mai noi platforme de
generare a TIC.

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Fiecare proiect trebuie sa fie
realizat in 3 comunitaṭi ṣi/sau
oraṣe de referinṭa din 3 state
membre ale UE/ṭari asociate
ṣi 3 oraṣe sau comunitaṭi
„discipol” din 3 state membre
ale UE/ṭari asociate.
Fiecare oras de referinṭa/far
trebuie sa aiba un Plan de
Acṭiune privind Energia
Durabila (SEAP) evaluat
pozitiv de catre Conventia
primarilor.
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Este esential ca toate orasele far sa acopere toate
aspectele urmatoare:

imbunatatire semnificativa a eficientei
energetice: integrarea inovatoare a cladirilor
existente cu cladiri noi (in special in zonele
de utilizare mixta, cum ar fi campusuri
universitare, cartiere inovatoare, etc.);

incorporarea surselor regenerabile de
energie (SRE) maximizand utilizarea
resurselor locale (inclusiv caldura reziduala,
energia electrica si/sau de stocare a caldurii);

integrarea infrastructurii de alimentare cu
energie electrica pentru flotele de vehicule
electrice. Impactul implementarii unui numar
mare de vehicule pe reteaua de energie
electrica trebuie sa fie evaluat (costurile
infrastructurii de reincarcare si vehiculele
care nu sunt eligibile);

utilizarea solutiilor TIC pentru imbunatatirea
gestiunii, planificarii, controlului si intretinerii
infrastructurii urbane fizice si a tehnologiilor
operationale in cladiri, energie si transport, si
care sa permita servicii mai bune pentru
persoane fizice si juridice;

dovedirea interoperabilitatii intre modulele de
software pentru a permite o gestionare
eficienta a componentelor si a fluxurilor de
informatii;

dezvoltarea unor modele de afaceri
inovatoare.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

30% pentru
acṭiunile de
inovare
0% pentru
organizaṭiile
non-profit

Termen
limita

Informatii
suplimentare

14
februarie
2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/t
opics/scc-120162017.html
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Renastere
rurala –
stimularea
inovarii si
oportunitati de
afaceri

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Stimularea inovarii
in zonele rurale

Solicitanti eligibili

Orice entitate constituita legal
intr-o tara participanta la
program
Pentru actiunile de inovare si
cercetare si actiunile de
inovare, parteneriatul pentru
un proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si acestea
sa fie stabilite in trei tari
diferite. Entitatile trebuie sa fie
independente una fata de alta.
Pentru actiunile de
coordonare si sprijin – cel
putin o entitate legal
constituita intr-un stat membru
al UE sau intro tara asociata
la programul Orizont 2020.
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Activitati eligibile

Tematici:
RUR-02-2017: „Interactiuni in zonele rurale de
coasta: sinergii intre consolidarea terenurilor si
activitatile maritime”
RUR-03-2017: „Catre 2030 – politici si instrumente
de sprijin decizional pentru o abordare integrata a
gestionarii terenurilor ca resursa”
RUR-05-2017: „Noi politici publice, modele de
afaceri si mecanisme pentru aprovizionare
durabila si plata pentru serviciile ecosistemice
forestiere”
RUR-09-2017: „Modele de afaceri pentru
economiile rurale moderne”
RUR-10-2016/2017: „Retele tematice care
reunesc cunostinte pregatite pentru practica”
RUR–12-2017: „Retele de ferme europene pentru
a stimula schimburile de cunostinte tematice si a
elimina decalajul de inovare”
RUR-13-2017: „Construirea unui viitor sistem al
stiintei si educatiei, apt sa livreze pentru practica”
RUR-15-2017: „Beneficiile de a lucra cu alte
persoane – promovarea capitalului social in
sectorul agricol”
RUR-16-2017: „Optimizarea abordarilor de
proiecte de inovare interactive si realizarile
politicilor UE pentru a accelera inovarea in zonele
rurale”

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Pentru actiuni
de cercetare si
inovare - 0%
Pentru actiuni
de inovare -30%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

14
februarie
si
13
septembri
e 2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/c
alls/h2020rur-20162017.html#c,t
opics=callIde
ntifier/t/H2020
-RUR-20162017/1/1/1/de
faultgroup&callSta
tus/t/Forthco
ming/1/1/0/de
faultgroup&callSta
tus/t/Open/1/
1/0/defaultgroup&callSta
tus/t/Closed/1
/1/0/defaultgroup&+identi
fier/desc
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Intelegerea
Europei,
promovarea
spatiului public
si cultural
european

O mai buna
intelegere a unitatii
culturale si sociale a
Europei si a
diversitatii ei

Orice entitate constituita legal
in tarile participante la
program.

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Pentru actiunile de inovare si
cercetare, parteneriatul pentru
un proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si acestea sa
fie stabilite in trei tari diferite;
entitatile trebuie sa fie
independente una fata de alta.
Pentru actiunile de coordonare
si sprijin – cel putin o entitate
legal constituita intr-un stat
membru al UE sau intr-o tara
asociata la programul Orizont
2020.
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Activitati eligibile

Tematici:
CULT-COOP-01-2017: “Discursuri democratice si
statul de drept”;
CULT-COOP-02-2017: „Imbunatatirea intelegerii
reciproce intre europeni, lucrand la aspectele cu
probleme din trecut”;
CULT-COOP-03-2017: „Alfabetizarea culturala a
tinerei generatii din Europa”;
CULT-COOP-04-2017: „Povestiri contemporane
ale Europei in practicile artistice si creative”;
CULT-COOP-05-2017: „Diversitatea religioasa in
Europa – trecut, prezent si viitor”;
CULT-COOP-06-2017: „Abordari participative si
inovare sociala in cultura”;
CULT-COOP-07-2017: „Patrimoniu cultural al
regiunilor de coasta si maritime din Europa”;
CULT-COOP-09-2017: „Patrimoniul cultural
european, acces si analize pentru o mai bogata
interpretare a trecutului”;
CULT-COOP-10-2017: „Cultura, integrare si
spatiul public european”;
CULT-COOP-11-2017: „Sa intelegem
transformarea administratiilor publice europene”;
CULT-COOP-12-2017: „Importanta valorilor
culturale si fundamentale pentru a face fata
provocarilor migratiei”.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila
Actiunile de
cercetare si
inovare si cele
de coordonare si
sprijin - 0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

2
februarie
si 13
septembri
e 2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/c
alls/h2020sc6-cultcoop-20162017.html#c,t
opics=callIde
ntifier/t/H2020
-SC6-CULTCOOP-20162017/1/1/1/de
faultgroup&callSta
tus/t/Forthco
ming/1/1/0/de
faultgroup&callSta
tus/t/Open/1/
1/0/defaultgroup&callSta
tus/t/Closed/1
/1/0/defaultgroup&+identi
fier/desc
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Parteneriate
intre sistemul
VET si mediul
de afaceri
pentru invatare
la locul de
munca si
ucenicii

Eliminarea
decalajelor dintre
mediul educational
si mediul de afaceri

(PROGRAMUL
ERASMUS+)

Promovarea
excelentei

Imbunatatirea
relevantei educatiei
si formarii pentru
nevoile pietei muncii

Solicitanti eligibili

Lotul 1:
Parteneriatul trebuie sa fie
alcatuit din cel putin trei
parteneri cu drepturi depline
din cel putin doua tari diferite
participante la programul
Erasmus+. Aceste trei entitati
trebuie sa includa:






un furnizor de VET (de
nivel secundar superior
sau postliceal);
o intreprindere mica,
medie sau mare (publica
sau privata);
camera de comert,
industrie si meserii sau o
organizatie profesionala/
sectoriala relevanta
similara;
autoritate locala sau
regionala.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Cererea de propuneri face distinctie intre doua
tipuri diferite de parteneriate:

Minim
250.000
euro

1. Parteneriate locale si regionale (lotul 1)

Maxim
350.000
euro

Aceste proiecte au drept scop consolidarea
parteneriatelor dintre VET si mediul de afaceri
pentru invatare la locul de munca si ucenicie intrun context local sau regional.
2. Parteneriate intre o organizatie europeana
umbrela si membrii sau filialele sale nationale
(lotul 2)

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

17
ianuarie
2017

Informatii
suplimentare

https://eacea.
ec.europa.eu/
erasmusplus/funding/k
a3%E2%80%93
-vetbusinesspartnershipswork-basedlearning-andapprenticeshi
ps_en

Aceste proiecte au ca scop sprijinirea de activitati
specifice si strategice intre aceste organizatii
umbrela la nivel european si membrii sau filialele
lor nationale, activitati care vizeaza consolidarea
parteneriatelor dintre VET si mediul de afaceri
pentru invatare la locul de munca si ucenicie intrun context local sau regional.

Lotul 2:
Solicitantul (coordonatorul de
proiect) trebuie sa fie o
organizatie europeana
umbrela care sa aiba membri
sau filiale in cel putin 12 tari
participante la programul
Erasmus+, dintre care cel
putin sase sa participe la
proiect in calitate de parteneri.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul
Justitie

(PROGRAMUL
DREPTURI,
EGALITATE SI
CETATENIE)

Obiectivul
programului

Prevenirea si
combaterea
rasismului,
xenofobiei,
homofobiei si a
oricarei alte forme
de intoleranta

Solicitanti eligibili

Orice entitate publica sau
privata orientata non-profit :
autoritati publice (locale,
regionale, nationale),

Activitati eligibile





asociatii, ONG-uri,

universitati si scoli, etc.




invatarea reciproca privind toleranta,
respectul si nediscriminarea, schimbul de
bune practici si cooperarea intre actoriicheie, inclusiv reprezentanti ai comunitatilor;
dezvoltarea instrumentelor de monitorizare
si transparenta privind crima si discursul din
ura;
activitati de consolidare a capacitatilor si de
formare pentru partile interesate cheie,
inclusiv reprezentanti ai comunitatilor si
tinerilor;
diseminare, activitati de sensibilizare si
campanii (de exemplu, productia de
povestiri si naratiuni alternative) care sa
aibe ca scop prevenirea antisemitismului,
urii fata de musulmani, sentimentelor
xenofobe sau antimigranti, homofobiei si
transfobiei si a altor forme de intoleranta;
sprijinirea liderilor comunitatii si a
autoritatilor locale pentru a lupta impotriva
rasismului, xenofobiei si a altor intolerante
asociate acestora.

Valoarea
grantului

Minimum
75.000 euro
/ proiect

Contributia
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

5 ianuarie
2017

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/rec/topic
s/rec-rracraci-ag2016.html

Prioritati:
– proiecte locale privind prevenirea si combaterea
antisemitismului, urii si intolerantei impotriva
musulmanilor;
– proiecte privind prevenirea si combaterea
homofobiei si transfobiei;
– proiecte care promoveaza dezvoltarea
instrumentelor si a practicilor de prevenire
(contranaratiunile), monitorizeaza si combat
discursul din ura online, incluzand, fara a se limita
la, mijloacele de drept penal;
– proiecte pentru a crea o mai buna intelegere
intre comunitati, inclusiv comunitatile religioase,
precum si prevenirea si combaterea rasismului si
a xenofobiei prin activitati interreligioase si
interculturale.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Sprijin pentru
masurile de
informare
privind politica
agricola
comuna (PAC)
pentru anul
2017

In cazul publicului
larg – obiectivul este
de a spori, in randul
cetatenilor, gradul
de cunoastere a
importantei
sprijinului UE pentru
agricultura si pentru
dezvoltarea rurala
prin intermediul
PAC.

Solicitanti eligibili

Organizatii nonprofit (private
sau publice);
autoritati publice (nationale,
regionale, locale);
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Propunerea de masuri de informare trebuie sa
ilustreze modul in care contribuie PAC la
realizarea prioritatilor politice ale Comisiei.

asociatii europene;

Este necesar ca propunerile sa acopere in mod
specific contributia PAC la:

universitati;



institutii de invatamant;
centre de cercetare;

In cazul partilor
interesate –
obiectivul este de a
stabili un dialog cu
partile interesate (in
principal fermieri si
alte parti interesate
care activeaza in
zonele rurale)
pentru a comunica
pe tema PAC in
circumscriptiile lor,
precum si in randul
publicului larg.

Activitati eligibile



societati (de exemplu,
societati din domeniul
comunicarii mass-media)




Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Informatii
suplimentare

Minimum 70
.000 euro si
maximum
500.000
euro

Minim 40% din
costurile eligibile
suportate efectiv

15
decembrie
2016

http://ec.euro
pa.eu/agricult
ure/grantsforinformationmeasures/

stimularea crearii de locuri de munca, a
cresterii economice si a investitiilor in zonele
rurale si mentinerea unor comunitati rurale
viabile pe intreg teritoriul UE;
atingerea obiectivelor cadrului de politici UE
privind clima si energia pentru 2030, in
special in ceea ce priveste potentialul
agriculturii si al silviculturii de a juca un rol in
masurile menite sa reduca schimbarile
climatice si sa asigure adaptarea la acestea;
productia agricola durabila care indeplineste
cele doua cerinte pereche de a asigura
securitatea alimentara si protectia mediului
rural, inclusiv in ceea ce priveste calitatea si
cantitatea apei;
asigurarea unui venit echitabil pentru
agricultorii din lantul agroalimentar pentru a
mentine viabilitatea productiei agricole
europene si viitorul modelului de exploatatie
agricola de tip familial.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Antreprenoriat
pentru migranti

Obiectivul general al
acestei initiative
este de a sprijini
crearea,
imbunatatirea si o
mai buna difuzare a
programelor de
sprijin pentru
antreprenorii
migranti, pentru a-i
ajuta pe aceṣtia sa
devina independenti
si sa construiasca o
afacere de succes
(generatoare de
profit si/sau cu
obiective sociale).

(PROGRAMUL
COSME)
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Solicitanti eligibili

Administratii publice
Organisme de sprijin pentru
afaceri
Organizatii non-profit
Institutii de invatamant
Alte organizatii care sunt
active in acest domeniu
Parteneriatul de proiect
trebuie sa fie format din
minimum 5 parteneri care
provin din minimum 3 tari
COSME.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Accentul va fi pus pe schimb de experienta si
schimb de cunostinte intre colegii din organizatiile
participante ca aceṣtia sa obtina mai multe
informatii si cercetari privind ceea ce functioneaza
concret intr-un cerc mai larg de parti interesate si
organizatii.

Maximum
375.000
euro/ proiect

Prioritati:

crearea unor retele de sprijin pentru
antreprenorii migranti;

organizarea de evenimente si activitati de
impartire a cunostintelor intre parteneri;

evaluarea, imbunatatirea si dezvoltarea
programelor de sprijin existente;

difuzarea de informatii, orientare si consiliere
sporita;

participarea intr-o retea europeana mai larga
si construirea unei comunitati.

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

20
decembrie
2016

https://ec.eur
opa.eu/easm
e/en/cosmigrantsent2016-4-02migrantsentrepreneurs
hip-supportschemes
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Norvegia,
Islanda si
Liechtenstein

Program de
finantare

Cerere de
propuneri
pentru actiuni
de parteneriat
(PROGRAMUL
PA16/RO12
“CONSERVARE
A SI
REVITALIZARE
A
PATRIMONIUL
UI CULTURAL
SI NATURAL”)

Obiectivul
programului

Sustinerea
activitatilor de
colaborare, schimb
de experienta,
transfer de
cunostinte,
tehnologie si bune
practici

Solicitanti eligibili








Activitati eligibile

Institutii publice: autoritati
publice, institutii culturale si
arhivele statului;

Actiuni de parteneriat intre operatorii culturali din
Romania si cei din statele donatoare eligibile
pentru finantare:

Organizatii
neguvernamentale active in
domeniul
patrimoniului cultural sau al
minoritatilor etnice;



Organizatii religioase
recunoscute din punct de
vedere juridic;
Institutii de invatamant
superior si institute de
cercetare;



Valoarea
grantului

activitati pentru initierea/dezvoltarea de
parteneriate intre entitatile din Romania si
cele din statele donatoare, prin intermediul 
intalnirilor de lucru, schimbului de cunostinte,
impartasirii de experiente;
participarea la conferinte, seminarii, ateliere
de lucru pe teme relevante pentru obiectivele
programului.

Alte entitati non-comerciale
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Valoarea
maxima a
finantarii /
solicitant
este de:
10.000
euro
pentru
organizare
a de
eveniment
e pentru
creare/men
tinere/dezv
oltare
parteneriat
e

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2016 sau
pana la
epuizarea
bugetului

http://www.fo
nduripatrimoniu.ro/
actiuni-departeneriat_d
oc_247_lansa
rea-cereriide-propuneripentruactiuni-departeneriatmasura-brunda-22016_pg_0.ht
m

4.000 euro
daca
actiunea
consta
numai in
deplasari
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Norvegia,
Islanda si
Liechtenstein

Program de
finantare

Apel pentru
proiecte din
Fondul de
Relatii
Bilaterale
(PROGRAMUL
„CERCETARE
IN SECTOARE
PRIORITARE”)

Uniunea
Europeana

Programul
Transnational
Dunarea

Obiectivul
programului

Consolidarea
relatiilor bilaterale in
domeniul cercetarii,
indiferent de aria
tematica, prin
stabilirea de retele,
schimb, comunicare
si transfer de
cunostinte,
tehnologie,
experienta si bune
practici

Imbunatatirea
politicilor publice si
a cooperarii
instutionale,
implementate de un
parteneriat
transnational extins

Solicitanti eligibili

Organizatiile de cercetare

Autoritati locale/ regionale/
nationale;
organisme de drept public;
Grupari Europene de
Cooperare Teritoriala (GECT);
organizatii internationale si
organisme private, inclusiv
IMM-uri.
Aria eligibila a programului
este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia,
Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Activitati implementate de organizatii de cercetare
din Romania in comun cu organizatii de cercetare
din statele donatoare sau organizatii
internationale, respectiv:

Minim 1.600
euro



Participarea la evenimente (cum sunt
conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de
brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni
pentru cooperare stiintifica si tehnica, vizite
pentru planificarea cooperarii institutionale
viitoare, vizite pentru schimb de expertiza,
pregatire pe termen scurt sau cursuri;



Organizarea de evenimente (cum sunt
conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de
brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni
pentru cooperare stiintifica si tehnica, vizite
pentru planificarea cooperarii institutionale
viitoare, vizite pentru schimb de expertiza,
pregatire pe termen scurt sau cursuri.



Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate
sociala in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de
mediu si cultura in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea
Dunarii



Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunarii

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Informatii
suplimentare

0%

28 aprilie
2017

http://www.re
search.ro/ro/a
rticol/3909/pr
ogram-seeapel-pentruproiecte-dinfondul-derelatiibilaterale

15%

Variabil

http://www.int
erregdanube.eu/rel
evantdocuments/pr
ogrammemaindocuments

Buget
program:
200.000
euro

Variabila
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul de
competitivitate
pentru
intreprinderi si
IMM-uri COSME
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Obiectivul
programului

Reducerea
decalajelor de pe
piata in ceea ce
priveste furnizarea
de finantari IMMurilor.

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autoritati publice

Activitati eligibile

COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de
asistenta:

Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile
care au dificultati in obtinerea de imprumuturi
din sistemul bancar

Capital pentru fondurile de capital de risc ce
furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in
stadiul de extindere si crestere

Informatii practice gratuite si servicii directe
pentru firmele ce cauta parteneri, finantare,
informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE

Actiuni de cooperare in retea sau de schimb
de experienta pentru cei ce elaboreaza
politicile relevante, avand ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si
imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri

Stabilirea de elemente de referinta si
realizarea de studii pentru imbunatatirea
cunostintelor si monitorizarii sectoarelor
industriale la nivel european sau global, sau
a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/cosme/in
dex.html#c,ca
lls=CallIdentifi
er.Status/t/FO
RTHCOMING
/1/1/0&CallId
entifier.Status
/t/OPEN/1/1/0
&CallIdentifier
.Status/t/CLO
SED/0/1/0&+
PlannedOpen
ingDate/asc
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/h2020/m
aster_calls.ht
ml

Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii
Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
sansele de angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanti eligibili

Autoritati publice
Companii / intreprinderi
Institutii publice/private
Institutii scolare

Activitati eligibile

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale:




Institutii universitare
Organizatii
nonguvernamentale

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://www.er
asmusplus.ro/

http://eacea.e
c.europa.eu/e
rasmusplus/funding_
en

Actiuni gestionate de Agentia Executiva pentru
Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret

Valoarea
grantului

”Aliantele cunoasterii”
”Aliantele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitatii institutionale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Crearea de sinergii
cu actiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene si alte
programe CDI
internationale

Sprijinirea
proiectelor de CD si
Inovare care
participa direct la
competitiile
programului-cadru
Orizont 2020, care
sunt complementare
prin activitatile
propuse unor
proiecte finantate
prin Orizont 2020
sau care se
adreseaza intaririi
capacitatii
administrative a
institutiilor de CD si
Inovare din
Romania de a
realiza aplicatii
pentru proiecte
pentru competitii
organizate la nivel
European si
mondial.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
OS 1.2,
Actiunea 1.1.3)

NOU!

PAGINA 1 DIN 47

Solicitanti eligibili

Entitati din Romania cu
obiect de activitate
cercetarea-dezvoltarea,
care pot fi de tip
organizatie de cercetare
sau intreprindere

Activitati eligibile

Descrierea tipurilor de proiecte:
RO-ECSEL: proiect pentru finantarea activitatilor
CD si de inovare eligibile ale participantilor din
Romania pe proiectele selectate la finantare de
catre Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint
Undertaking in cadrul apelurilor pentru programulcadru Orizont 2020.
COMPLEMENT: proiecte pentru finantarea
activitatilor CD si de inovare aditionale proiectelor
finantate in cadrul Initiativelor Tehnologice
Comune (JTI) ale Orizont 2020, care sunt in afara
planului de lucru al JTI, dar sunt complementare
activitatilor din planul de lucru si contribuie la
atingerea obiectivelor JTI.
RO-EIT: proiecte CDI pentru consolidarea
participarii entitatilor din Romania la activitatile
finantate de Institutul European pentru Inovare si
Tehnologie (EIT).
RO-ESFRI-ERIC: proiecte CDI pentru
consolidarea participarii entitatilor din Romania ca
parteneri in infrastructuri pan-europene de
cercetare de tip European Research Infrastructure
Consortium (ERIC)
FINALIST-IMM: proiecte pentru finantarea
activitatilor CD si de inovare cuprinse in
propunerile IMM-urilor care au participat individual
la competitiile Orizont 2020 pentru instrumentul
dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument –
phase 2”) si care au obtinut din partea Comisiei
Europene „Pecetea Excelentei” („Seal of
Excellence”), dar care nu au fost selectate la
finantare din fondurile programului-cadru.
CENTRE-SUPORT: proiecte pentru crearea unor
Centre Suport pentru Proiecte CD Internationale
CATEDRE-ERA: proiecte pentru catedre ERA ale
Orizont 2020 – „ERA Chairs” (ERA=Aria
Europeana a Cercetarii)
TEAMING: proiecte intre institutii de cercetare
puternice si institutii de cercetare cu potential de
excelenta din Romania

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://www.po
c.research.ro/
actiuni-1-1-3

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Investitii
productive in
acvacultura cresterea eficientei
energetice, energie
regenerabila

Protejarea si
refacerea
biodiversitatii
acvatice si
imbunatatirea
ecosistemelor
legate de
acvacultura si
promovarea unei
acvaculturi eficiente
din punctul de
vedere al utilizarii
resurselor

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU PESCUIT
SI AFACERI
MARITIME 2014 –
2020, Masura II.4)

Solicitanti eligibili

Microintreprideri,
intreprinderi mici, mijlocii
si mari

Activitati eligibile

Modernizarea intreprinderilor existente din
domeniul acvaculturii privind utilizarea surselor
regenerabile de energie, precum si eficienta
energetica.

ONG-uri
cu activitate economica
din domeniul acvaculturii

In cazul proiectelor care presupun producerea de
energie din surse regenerabile, energia electrica
astfel obtinuta va fi destinata exclusiv consumului
propriu sau pentru compensarea consumului de
energie din Sistemul Energetic National.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Valoarea
minima
eligibila aferen
ta unui proiect
este de
22.502,5 lei.

50% pentru
microintreprinde
ri,
intreprinderi
mici, mijlocii si
ONG‐uri cu
activitate
economica in
domeniul
acvaculturii

Valoarea
maxima
eligibila aferen
ta unui proiect
este de
1.575.175 lei.

Termen
limita

27 ianuarie
2017

Informatii
suplimentare

http://ampest
e.ro/docs/PO
PAM/Ghiduri/
Ghid-II.4-.pdf

70% pentru
intreprinderile
mari.

NOU!
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Sprijin pentru
prima impadurire
si crearea de
suprafete
impadurite
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
8.1)

Obiectivul
programului

Acordarea unui
sprijin financiar
detinatorilor publici
si privati de terenuri
agricole si
neagricole si
formelor asociative
ale acestora in
vederea impaduririi

Solicitanti eligibili

Unitati administrativteritoriale
Alte persoane juridice de
drept public
Persoane fizice

Impadurirea de terenuri agricole si neagricole
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixa, este
reprezentat de costuri standard pe hectar pentru
impadurirea de terenuri agricole si neagricole, sub
forma a doua prime, dupa cum urmeaza:


Prima de infiintare a plantatiilor forestiere,
care acopera si costurile de elaborare a
proiectului tehnic de impadurire (Prima 1)



Prima anuala, pentru o perioada de 12 ani,
pentru acoperirea costurilor de intretinere si
ingrijire a plantatiei forestiere si pentru
compensarea pierderilor de venit agricol ca
urmare a impaduririi (Prima 2)

Persoane fizice autorizate
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale

NOU!

Activitati eligibile

Societati comerciale

Valoarea
grantului

Maxim
7.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

20 ianuarie
2017

Informatii
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_sm_8_1_cre
are_suprafete
_impadurite

Asociatii si fundatii
Alte persoane juridice de
drept privat
Forme asociative ale
acestora
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul RO02
Biodiversitate si
servicii ale
ecosistemelor

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Stoparea pierderii
biodiversitatii

Solicitanti eligibili

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul
donator si alte institutii
relevante si organizatii
non-guvernamentale din
Romania si stakeholderi
din statele donatoare

Activitati eligibile

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/
actiunilor menite sa implementeze solutii in
problema degradarii serviciilor ecosistemelor, sa
creasca nivelul de cunostinte privind contributia
acestora la economie precum si sa contribuie la
stoparea pierderii biodiversitatii in Romania.
Obiectivul include abordarea problemelor legate
de pierderea si fragmentarea habitatelor, de
restaurarea zonelor degradate, precum si
integrarea aspectelor legate de biodiversitate in
politicile sectoriale. Astfel, proiectele/actiunile
finantate trebuie sa faciliteze schimbul si transferul
de cunostinte, experiente, tehnologie, bune
practici intre entitati similare din Romania si
statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea relatiilor
bilaterale intre aceste tari.
In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:
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Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza scopului
programului (Participantii la activitati trebuie
sa cunoasca limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile
atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor
etc)



Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
200.000 euro
Nu este
stabilit bugetul
maxim pentru
o aplicatie.
Bugetul total
poate fi
contractat pe
baza unei
singure sau a
mai multor
aplicatii.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro02biodiversitatesi-servicii-aleecosistemelor
-implementatin-cadrulmecanismului
-financiarsee-20092014/2036
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul RO04
Reducerea
substantelor
periculoase

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Prevenirea daunelor
si a efectelor
secundare asupra
mediului cauzate de
substante chimice si
deseuri periculoase

Solicitanti eligibili

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul
donator si alte institutii
relevante si organizatii
non-guvernamentale din
Romania si stakeholderi
din statele donatoare

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/
actiunilor vizand prevenirea efectelor negative ale
substantelor chimice si deseurilor periculoase
asupra mediului prin cooperare si transfer de
cunostinte cu institutii similare din statele
donatoare.
Programul va consolida capacitatea entitatilor
publice responsabile de implementarea si
aplicarea legislatiei si strategiilor europene privind
substantele chimice si deseurile periculoase.
De asemenea, programul va imbunatati
monitorizarea substantelor periculoase in mediu,
scopul final fiind acela de a preveni bolile si
efectele substantelor chimice si deseurilor
periculoase asupra sanatatii umane si mediului.
Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunostinte,
experiente, tehnologie, bune practici intre entitati
similare din Romania si statele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre aceste
tari in scopul atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO04 .

Bugetul
apelului:
100.000 euro
Nu este
stabilit bugetul
maxim pentru
o aplicatie.
Bugetul total
poate fi
contractat pe
baza unei
singure sau a
mai multor
aplicatii.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro04reducereasubstantelorpericuloaseimplementatin-cadrulmecanismului
-financiarsee-20092014/2038

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:

Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului (Participantii la activitati trebuie
sa cunoasca limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor
de studiu/conferintelor etc)

Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului

PAGINA 5 DIN 47

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n

Program de
finantare

Programul RO05
Eficienta
energetica

Guvernul
Romaniei
(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Obiectivul general al
programului este
acela de a reduce
emisiile de gaze cu
efect de sera si de
poluanti atmosferici.
Fondul pentru
Relatii Bilaterale
aferent Programului
RO05 va sprijini si
consolida relatiile
dintre tarile
donatoare si
Romania in
domeniul eficientei
energetice.

Institutii publice, autoritati
publice centrale sau
locale;

Initiativele finantate in cadrul prezentului apel de
propuneri vor include activitati menite sa
consolideze dimensiunea bilaterala a programului
si sa contribuie la dezvoltarea relatiilor bilaterale
prin cooperare si transfer de cunostinte intre
beneficiari si parteneri eligibili din Romania si
statele donatoare in domeniul eficientei energetice
si in conformitate cu urmatoarele obiective:

Minim 30.000
euro

Organizatii
interguvernamentale;

Agentii guvernamentale;




Institutii de invatamant
superior si institute de
cercetare;





Organizatii nonguvernamentale, asociatii,
fundatii, sindicate,
patronate care activeaza
in domeniul eficientei
energetice (sunt eligibili
numai aplicantii din
aceasta categorie care
indeplinesc conditia de a fi
derulat aceasta activitate
timp de cel putin un an
fiscal integral).
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Cresterea eficientei energetice in cladiri;
Cresterea eficientei energetice in industrie si
in sectorul transporturilor;
Utilizarea eficienta a caldurii rezultate;
Imbunatatirea capacitatii la nivel national,
regional si local, sa intreprinda masuri de
eficienta energetica;
Cresterea constientizarii si educatiei in
domeniul eficientei energetice.

Maxim
139.417 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

28 februarie
2017

http://www.ee
agrants.ro/ro/
-/apeldeschisfondul-pentrurelatiibilateraleprogramul-ro05-eficientaenergeticagranturi-see-
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul RO07
Adaptarea la
schimbari
climatice

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Reducerea
vulnerabilitatii
umane si a
ecosistemelor la
schimbarile
climatice

Solicitanti eligibili

Promotorul de Proiect,
partenerii de proiect si
entitati din statul donator.

Activitati eligibile

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/
actiunilor vizand reducerea vulnerabilitatii umane
si a ecosistemelor la schimbarile climatice prin
cooperare si transfer de cunostinte cu institutii
similare din statele donatoarei.
Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunostinte,
experiente, tehnologie, bune practici intre entitati
similare din Romania sistatele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre aceste
tari in scopul atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO07.
In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:
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Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului (Participantii la activitati trebuie
sa cunoasca limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor
de studiu/conferintelor etc)

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
149.555 euro
Bugetul eligibil
pentru
organizarea
de
evenimente in
comun cu
entitatile din
statele
donatoare nu
trebuie sa
depaseasca
suma de
10.000 euro.
Bugetul total
poate fi
contractat pe
baza unei
singure sau a
mai multor
aplicatii.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro07adaptarea-laschimbariclimaticefinantat-pringranturilesee-20092014/2040

Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de actiuni cu caracter similar
atata timp cat se adreseaza scopului
programului
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul Pilot
Start Up mediu
Ecoturism

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Stimularea
conservarii naturii in
contextul tranzitiei la
economia verde prin
implementarea
conceptului de
destinatie de
ecoturism in zonele
ce au asociate/care
includ arii naturale
protejate

Unitati administrativteritoriale, inclusiv
subdiviziuni administrativ teritoriale ale acestora,
institutii publice,

Programul isi propune sa finanteze proiecte pentru
crearea unor trasee tematice integrate si a
infrastructurii adiacente in scopul dezvoltarii
destinatiilor de eco-turism, pe urmatoarele teme
de finantare:

Maxim
200.000 euro

organizatii
neguvernamentale,



Tema de finantare A - dezvoltarea de
infrastructura de acces, de puncte de
informare turistica si protectia mediului/
refugii, de infrastructura de informare si
interpretare a naturii si culturii locale si
facilitati pentru servicii locale de ecoturism:
A.1. Proiecte privind activitati de constructie /
amenajare / dotari
A.2. Proiecte ce includ activitati
complementare



Tema de finantare B - programe de crestere
a capacitatii resurselor umane pentru
managementul si administrarea destinatiei la
nivelul zonelor ce au asociate arii naturale
protejate
- cursuri de pregatire si specializare
profesionala pentru personalul autoritatii
publice locale, al ariei protejate si al
operatorilor de activitati turistice sau de
planificare turistica in aria dedicata
proiectului, inclusiv cu privire la modalitatea
de organizare de evenimente culturale,
sportive, gastronomice cu caracter
responsabil avand impact negativ de mediu
si social minim

operatori economici,
muzee,
institutii din sistemul
national de
cercetaredezvoltare,
institutii de invatamant
superior acreditate
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Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://afm.ro/e
co_turism.ph
p
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Programul privind
conservarea
biodiversitatii si
administrarea
ariilor naturale
protejate

Imbunatatirea si
mentinerea starii de
conservare a ariilor
naturale protejate
din Romania si
implicit a speciilor si
habitatelor de
interes conservativ,
care au stat la baza
declararii ariilor
naturale protejate

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Unitati administrativteritoriale inclusiv
subdiviziuni ale acestora,
institutii publice

organizatii
neguvernamentale,

muzee,

institute de cercetaredezvoltare de drept public
si

institutii de invatamant
superior acreditate.
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Activitati eligibile

Programul isi propune sa finanteze proiecte ce
contribuie la imbunatatirea si mentinerea starii de
conservare a ariilor naturale protejate din
Romania si implicit a speciilor si habitatelor de
interes conservativ, care au stat la baza declararii
ariilor naturale protejate, astfel incat:
a) sa realizeze implementarea de masuri de
conservare destinate speciilor si habitatelor de
interes conservativ care au stat la baza declararii
ariilor naturale protejate de pe teritoriul Romaniei,
cu scopul imbunatatirii si/sau mentinerii starii de
conservare a acestora;
b) sa promoveze implementarea de abordari
demonstrative si bune practici in domeniul
conservarii biodiversitatii, adresate ariilor naturale
protejate din Romania
Tipurile de activitati cuprinse in proiectele finantate
sunt urmatoarele:
a) activitati pregatitoare prin intermediul carora se
asigura baza teoretica pentru implementarea
activitatilor concrete de conservare. Activitatile
vizeaza elaborarea de studii de fezabilitate (ce
includ realizarea si realizarea studiilor
subsecvente) care fundamenteaza in mod detaliat
masurile de conservare ce vor fi implementate.
b) activitati/masuri concrete de conservare
adresate speciilor, habitatelor si elementelor de
interes conservativ ale ariilor naturale protejate din
Romania. Se urmareste ca prin intermediul
acestor activitati sa se obtina rezultate, cum ar fi
reconstructia ecologica/ refacerea unor habitate
(se cuantifica suprafata restaurata in ha),
protejarea unor specii (numarul speciilor vizate).
c) activitati de informare si constientizare a
factorilor interesati vizati de masurile de
conservare implementate in cadrul proiectului.

Valoarea
grantului

Maxim
2.250.000 lei

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/mmapsupunedezbateriipubliceproiectul-deom-pentruaprobareaghidului-definantare-aprogramuluiprivindconservareabiodiversitatiisiadministrarea
-ariilornaturaleprotejate/182
8
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Programul vizand
educatia si
constientizarea
publicului privind
protectia mediului
inconjurator

Prin program se
finanteaza activitati
de educatie si
constientizare care
sa vizeze unul sau
mai multe dintre
domeniile de
finantare ale
programului,
identificate ca
masuri-cheie in
procesul de tranzitie
la economia verde,
din una sau mai
multe dintre
urmatoarele
categorii:
a) ecoturism si
turism durabil
b) economia
circulara si
managementul
deseurilor
c) regenerare
urbana si cladiri
verzi
d) ecoantreprenoriat si
eco-inovare
e) achizitii verzi

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Organizatii
neguvernamentale

Activitati eligibile



Partenerii pot fi:
a) organizatii
neguvernamentale si
nonprofit cu aceleasi
caracteristici precum cele
mentionate mai sus
pentru solicitant,





b) universitati, alte institutii
de educatie sau institute
de cercetare nonprofit
c) institutii ale
administratiei publice
locale judetene, sau
centrale








PAGINA 10 DIN 47

dezvoltarea de activitati de invatare practica
si in scopuri demonstrative, ateliere, cursuri,
competitii, programe in natura si activitati pe
teren si altele similare care sa conduca la
constientizare si educare prin abordare
participativa a grupului-tinta cu ajutorul
initiativelor concrete;
dezvoltarea de produse, servicii, aplicatii
web si mobile si alte activitati concrete
dedicate educarii si constientizarii publicului
cu privire la domeniile de finantare ale
acestui apel;
activitati specifice de educatie/ sensibilizare/
constientizare orientate catre categorii de
grupuri-tinta eligible cu scopul obtinerii
angajamentului acestora pentru atingerea
scopului programului si contributia la
domeniile de finantare – profesori,
educatori, lideri de opinie formali si
informali, mediul de afaceri;
organizarea de activitati mobile de tip
caravana si campanii la firul-ierbii pentru
constientizare, educare si incurajare a
actiunii efective;
organizarea de conferinte, evenimente,
festivaluri;
organizarea si derularea de campanii media
cu diverse componente – tv, presa, internet
(pagina web aferenta proiectului si media
sociale), outdoor, utilizarea de tiparituri pentru constientizare si de educare;
realizare concept grafic, strategie, design si
creatie de identitate, plan de campanie,
informare, promovare, organizare de
eveniment.

Valoarea
grantului

Maxim
450.000 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 5%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/mmapsupunedezbateriipubliceproiectul-deom-pentruaprobareaghidului-definantare-aprogramuluivizandeducatia-siconstientizare
a-publiculuiprivindprotectiamediuluiinconjurator/1
824
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Casa verde PLUS
pentru persoane
juridice
Programul privind
efectuarea de
lucrari destinate
eficientei
energetice,
beneficiari
persoane juridice

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
calitatii mediului prin
reducerea
consumului de
energie utilizata in
cladiri, eficientizare
energetica prin
stimularea utilizarii
materialelor
izolatoare fabricate
din surse
regenerabile si fara
Compusi Organici
Volatili

Solicitanti eligibili

Unitati AdministrativTeritoriale,
Institutii Publice,
Organizatii
nonguvernamentale

Activitati eligibile

Obiectul programului il reprezinta efectuarea de
lucrari destinate eficientei energetice prin
finantarea nerambursabila din Fondul pentru
mediu
Tipuri de imobile eligibile:
Unitati si institutii de invatamant, Unitati medicosanitare si spitale, Centre maternale, Camine
pentru persoane varstnice, Centre reabilitare,
Cantine sociale, Adaposturi de noapte, Centre de
plasament ale copilului

Valoarea
grantului

Maxim
500.000 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 10% din
cheltuielile
eligibile ale
proiectului

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.m
mediu.ro/app/
webroot/uplo
ads/files/2016
-0726_ORDIN_C
ASA_VERDE
_PLUS_JURI
DICE.pdf

Este eligibil proiectul care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:
a) Utilizeaza izolatie, cu grosimea de minim 15
cm, din materialele prevazute in definitia din
prezentul Ghid;
b) Materialele prevazute vor fi folosite pentru
suprafata integrala a componentelor vizate de
prezentul Ghid: acoperis si fatada;
c) In Studiul de fezabilitate se vor regasi explicit
prevederile de mai sus.
d) Studiul de fezabilitate se va elabora potrivit
prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008,
insotit de liste de cantitati si preturi estimate
pentru materialele eligibile.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

„Europa
diversitatilor” –
proiect pilot
(PROGRAMUL
DREPTURI,
EGALITATE,
CETATENIE 20142020)

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Scopul cererii
„Europa
diversitatilor” este
de a consolida
motto-ul Uniunii
Europene: „Unitate
in diversitate”, in
special la nivel local
si regional.

Parti interesate de la nivel
local si regional, in
particular autoritati publice
(orase, municipalitati,
regiuni) asociatii de
tineret, ONG-uri,
universitati si scoli, etc.

Activitati eligibile

Proiectul-pilot are ca scop:





NOU!
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sa finanteze formari, seminarii, ateliere de
lucru si conferinte cu privire la modul de a
mentine unicitatea Europei diversitatilor si
modul in care sa fie promovata unitatea in
diversitate;
sa promoveze schimbul de bune practici in
lupta impotriva discriminarii si promovarea
diversitatii la nivel local si regional;
sa ajute la identificarea si vizarea practicilor
discriminatorii la nivel local si regional si
crearea unei intelegeri intre societatile
majoritare si cele minoritare.

Valoarea
grantului

Intre 150.000
– 250.000
euro/ proiect
Comisia se
asteapta sa
finanteze
pana la 4
proiecte pilot.

Contributia
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

28 februarie
2017

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/rec/topic
s/rec-rppieudi-ag2016.html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Copiii mai intai –
editia 2016
PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
(AP 4, PI 9.iv, OS
4.12; 4.13; 4.14)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Proiectele se vor
concentra pe
dezinstitutionalizare
a copiilor aflati in 50
dintre cele 77 de
centre de plasament
clasice, functionale
la 30 iunie 2016, si
vor include servicii
integrate de sprijin
in vederea asigurarii
tranzitiei de la
servicii de ingrijire
institutionalizate
catre servicii la
nivelul comunitatii,
programe complexe
de asistenta a
tinerilor si de
integrare socioeconomica la nivelul
comunitatii a
acestora, precum si
masuri preventive
de evitare a
separarii copilului de
familie si de
institutionalizare.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Autoritatile publice locale
cu responsabilitati in
domeniul protectiei
copilului



Furnizarea de servicii integrate de sprijin in
vederea asigurarii tranzitiei de la servicii de
ingrijire institutionalizate catre servicii la
nivelul comunitatii

Valoare
minima
proiect
450.000 euro

in parteneriat cu



Orice alte masuri care vin in sprijinul
dezinstitutionalizarii si al furnizarii de servicii
la nivelul comunitatii

Valoarea
maxima
1.300.000
euro



Furnizarea de programe de asistenta tinerilor
(cu varsta pana in 18 ani sau pana la 26 ani
daca urmeaza programe de educatie/
formare)



Furnizarea de servicii si masuri preventive si
de interventie timpurie pentru copii in vederea
prevenirii separarii copilului de familie si a
institutionalizarii



Sprijin pentru dezvoltarea retelei de asistenti
sociali si a celei de asistenti maternali la
nivelul comunitatii, inclusiv prin furnizarea de
programe de formare si de schimb de
experienta; dezvoltarea cu prioritate a
asistentei maternale pentru copiii cu
dizabilitati; sprijin pentru dezvoltarea
serviciilor de tip familial, identificare si
monitorizare copii aflati in risc de separare de
familie (ex. aplicare fisa de identificare a
riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr
691/2015, identificarea nevoilor acestor copii,
referirea lor catre serviciile de sanatate si de
educatie etc).

furnizori de servicii sociale

Contributia
beneficiarului

0% - 5%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Educatie de
calitate in crese
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 6,
PI 10i)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Cresterea
participarii la
invatamantul
anteprescolar si
prescolar, in special
a grupurilor cu risc
de parasire timpurie
a scolii, cu accent
pe copiii apartinand
minoritatii roma si a
celor din mediul
rural;

Ministerul Educatiei
Nationale si Cercetarii
Stiintifice si agentii,
structuri/alte organisme
aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si
formarii profesionale,
inclusiv asigurarea calitatii
in invatamantul
preuniversitar.

Imbunatatirea
competentelor
personalului didactic
din invatamantul
pre-universitar in
vederea promovarii
unor servicii
educationale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor si a
unei scoli incluzive.

Parteneri eligibili:
Agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si
formarii profesionale,
inclusiv asigurarea calitatii
in invatamantul
preuniversitar;
Institutii de invatamant
(ISCED 0-2) acreditate,
publice si private, din
reteaua scolara nationala
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere,
mediere scolara si servicii
alternative, publici si
privati;
Autoritatile publice locale
cu atributii in domeniul
educatiei de nivel
preuniversitar;
ONG uri;
Parteneri sociali din
invatamantul
preuniversitar (ex.
organizatii sindicale).

Activitati eligibile





formarea profesionala a cadrelor didactice,
a managerilor scolari si a personalului de
ingrijire din crese;
amenajarea spatiilor educationale pentru
crese sau pentru grupe de anteprescolari
infiintate in cadrul gradinitelor;
testarea resurselor didactice aferente
curriculum-ului national obligatoriu pentru
invatamantul anteprescolar in crese pilot

Valoarea
grantului

In cadrul
prezentei
cereri de
propuneri de
proiecte se va
selecta un
singur proiect
in valoare de
13.511.937
euro

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Curriculum
national
obligatoriu
actualizat pentru
invatamantul
gimnazial
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 6,
PI 10i)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Reducerea parasirii
timpurii a scolii prin
masuri integrate de
prevenire si de
asigurare a
oportunitatilor egale
pentru elevii
apartinand
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
apartinand
minoritatii roma si
elevii din mediul
rural/ comunitatile
dezavantajate
socio-economic;

Ministerul Educatiei
Nationale si Cercetarii
Stiintifice si agentii,
structuri/alte organisme
aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si
formarii profesionale,
inclusiv asigurarea calitatii
in invatamantul
preuniversitar

Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru
copiii in risc de abandon scolar, in special prin
programe de sprijin individualizat si adaptare
curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi
de invatare.

Partenerii pot fi:
Agentii, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si
formarii profesionale,
inclusiv asigurarea calitatii
in invatamantul
preuniversitar;
Institutii de invatamant
(ISCED 2) acreditate,
publice si private, din
reteaua scolara nationala
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere,
mediere scolara si servicii
alternative, publici si
privati;
ANP si institutii
subordonate;
Autoritatile publice locale
cu atributii in domeniul
educatiei de nivel
preuniversitar;
ONGuri;
Parteneri sociali din
invatamantul
preuniversitar

Elaborarea de materiale didactice care sprijina
implementarea curriculumului revizuit (ghiduri,
resurse educationale pentru elevi si cadre
didactice), in special cele de tipul resurselor
educationale deschise.

Cresterea numarului
de oferte
educationale
orientate pe
formarea de
competente si pe
utilizarea de solutii
digitale/de tip TIC in
procesul de
predare;
Imbunatatirea
competentelor
personalului didactic
din invatamantul
pre-universitar in
vederea promovarii
unor servicii
educationale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor si a
unei scoli incluzive.
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Valoarea
grantului

Maxim
38.250.000
euro

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului
national scolar obligatoriu (inclusiv pentru
invatamantul special si invatamantul de tip a doua
sansa) in vederea orientarii pe formarea de
competente cheie si pe nevoile de dezvoltare ale
elevilor pentru invatamantul primar si secundar,
inclusiv prin utilizarea de solutii digitale/de tip TIC.

Perfectionarea profesionala specializata pentru
personalul didactic din invatamantul preuniversitar
gimnazial in vederea extinderii utilizarii metodelor
activ-participative de educatie bazate pe noul
curriculum centrat pe competente cheie si pe
nevoile elevilor, in special in cazul personalului
care lucreaza cu copiii apartinand grupurilor
vulnerabile, inclusiv copii apartinand minoritatii
roma, copii cu nevoi speciale, copii din
comunitatile dezavantajate socioeconomic.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Masuri integrate
pentru tinerii
NEETs someri din
Regiunile Centru,
Sud-Est si SudMuntenia
PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
(AP 1, OS 1.1 SI
1.2)

Obiectivul
programului

Cresterea ocuparii
tinerilor NEETs
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare si cu
rezidenta in
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est si
Sud Muntenia)

Solicitanti eligibili

Entitati relevante (furnizori
de formare, furnizori de
servicii de ocupare/
evaluare si certificare a
competentelor, sindicate,
patronate, ONG-uri/
organizatii de tineret etc.)
in parteneriat cu
angajatori

Angajatori

APEL NELANSAT
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Imbunatatirea
nivelului de
competente, inclusiv
prin evaluarea si
certificarea
competentelor
dobandite in sistem
non-formal si
informal al tinerilor
NEETs someri cu
varsta intre 16 - 24
ani, inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidenta in
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est si
Sud Muntenia

Activitati eligibile

Masuri care nu intra sub incidenta ajutorului de
minimis:
A. Masuri obligatorii minime pentru grupul tinta
B. Alte masuri necesare derularii proiectului
(management de proiect, informare si publicitate,
recrutare grup tinta etc.). Cheltuielile aferente
acestor masuri nu vor depasi maximum 20% din
bugetul proiectului.

Masuri eligibile in cadrul pachetului integrat schema de ajutor de minimis:
A. Consiliere profesionala - masura obligatorie a fi
implementata in cadrul proiectului.
B. Alte masuri in functie de sansele de angajare
ale fiecarui tanar:

Formare profesionala adaptata nevoilor
specifice ale grupului tinta, precum si in
acord cu nevoile de competente la nivelul
intreprinderii. Formarea profesionala trebuie
sa fie certificata ANC si recunoscuta la nivel
national.

Evaluare si certificare pentru recunoasterea
competentelor dobandite in context informal
si non-formal

Ucenicie la locul de munca (inclusiv prin
acordarea de sprijin financiar angajatorilor)

Stagii pentru absolventii de invatamant
superior (inclusiv prin acordarea de sprijin
financiar angajatorilor)

Angajare pe locuri de munca nou create,
inclusiv prin acordarea de stimulente
financiare angajatorilor

Valoarea
grantului

Valoarea
minima
eligibila a unui
proiect este
de 100.000
euro.
Valoarea
maxima
eligibila per
entitate
juridica
beneficiara de
ajutor de
minimis nu
poate depasi
echivalentul in
lei a 200.000
euro.

Contributia
beneficiarului

In conditiile
schemei de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima
a entitatii
juridice
beneficiare de
ajutor de
minimis este
0%.

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/images/
files/program
e/CU/POCU2014/30.10/g
csc.ap1.pdf

Pentru partea
de buget
gestionata de
solicitant si sau
partener care
nu va/ nu vor
beneficia de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima
variaza intre 2%
si 5%.

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Formarea
personalului
implicat in
implementarea
programelor
prioritare de
sanatate
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 4,
PI 9 iv)

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
nivelului de
competente al
profesionistilor din
sectorul medical.

Solicitanti eligibili

Ministerul Sanatatii
Ministerul Sanatatii in
parteneriat cu actori
relevanti (universitati,
ONG-uri relevante)
Autoritati publice (inclusiv
cei din autoritatile de
sanatate publica,
institutele si instit utiile
medicale)
Autoritati publice (inclusiv
cei din autoritatile de
sanatate publica,
institutele si institutiile
medicale) in parteneriat
cu actori relevanti
(universitati, ONG-uri
relevante)

Activitati eligibile

Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare
profesionala specifica
Sunt eligibile EXCLUSIV programele de formare
specifica din domeniile programelor prioritare de
sanatate, respectiv cele aferente urmatoarelor
domenii:
1. Sanatatea femeii si copilului
1.a. Mortalitate infantila si risc de deces neonatal
1.b. Malformatii congenitale si boli genetice
2. Boli netransmisibile majore
2.a. Boli cardiovasculare
2.b. Cancer
2.c. Diabet zaharat
2.d. Bolile respiratorii
2.e. Boli endocrine/disfunctii tiroidiene
2. f. Boli pulmonare cronice
2.g. Boala cronica de rinichi
3. Boli transmisibile
3.a. Boli infectioase transmisibile prioritare
(tuberculoza; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B
si C )
4 . Sanatate mintala
5. Boli rare (inclusiv genetica medicala)

Valoarea
grantului

Valoarea
minima
eligibila a unui
proiect este
de 1.200.000
euro.

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimentare

16
decembrie
2016

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect este
de 3.000.000
euro.

Activitatea 2: Participarea persoanelor din grupul
tinta la schimburi de experienta/ schimburi de
bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de
cooperare transnationale.
Aceasta activitate urmareste imbunatatirea
cadrului metodologic si a competentelor tehnice a
specialistilor din domeniul medical, cresterea
gradului de implicare a specialistilor romani in
initiativele europene de schimb de informatii.In
cadrul acestei activitati se vor finanta:
• Participare la programe de formare, congrese,
workshop uri in domeniile prioritare de sanatate;
• Efectuarea de stagii practice
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9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Scoala pentru toti
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
6, PI 10.i, OS 6.2,
6.3, 6.4, 6.6)
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sustinerea
financiara a celor
mai bune
mecanisme de
dezvoltare si
implementare a
unor masuri
integrate in
domeniul educatiei,
cu scopul final de a
creste participarea
scolara a copiilor
(incepand cu
invatamantul ante
prescolar si pana la
finalizarea
invatamantului
obligatoriu) si de a
preveni/reduce
parasirea timpurie a
scolii.

MENCS si agentii,
structuri/alte organisme
aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atributii in
domeniul educatiei si
formarii profesionale,
inclusiv asigurarea calitatii
in invatamantul
preuniversitar
Institutii de invatamant
(ISCED 0, 1-3) acreditate,
publice sau private, din
reteaua scolara nationala
Furnizorul de servicii de
orientare, consiliere,
mediere scolara si servicii
alternative, publici si
privati
Parteneri sociali din
invatamantul
preuniversitar (ex.
organizatii sindicale)
Institutii de cult si asociatii
religioase
Institutii/agentii
guvernamentale cu
atributii in domeniul
incluziunii sociale
Autoritati publice locale cu
atributii in domeniul
educatiei de nivel
preuniversitar
Administratia Nationala a
Penitenciarelor si institutii
subordonate
Organizatii
neguvernamentale
Parteneriatele intre
institutiile de mai sus

Activitati eligibile

Actiunile eligibile sprijinite in cadrul acestui apel
sunt structurate pe urmatoarele categorii:
A) Actiuni cu impact direct asupra facilitarii
accesului la educatie si prevenirii/reducerii
parasirii timpurii a scolii:

Asigurarea de servicii si programe
educationale de calitate destinate prevenirii
si reducerii parasirii timpurii a scolii

Activitati care faciliteaza accesul la servicii
educationale, prin abordarea nevoilor
copiilor/tinerilor/adultilor si familiilor lor
B) Actiuni destinate cresterii calitatii serviciilor
educationale:

Sprijin pentru asigurarea educatiei de calitate
in crese, in gradinite si in scoli

Dezvoltarea unor mecanisme locale de
sustinere a procesului educational

Desfasurarea de activitati de informare si
constientizare locala
C) Actiuni destinate asigurarii resurselor umane
calificate in educatie:

Programe de dezvoltare profesionala a
cadrelor didactice si personalului de sprijin

Programe de instruire/cresterea a capacitatii
profesionale a persoanelor care fac parte din
echipele manageriale

Crearea/dezvoltarea de retele de sprijin
profesional intre profesori/profesionisti in
educatie

Atragerea cadrelor didactice calificate in
scolile cu copii cu risc educational, prin
activitati menite sa faciliteze motivarea
acestora si ramanerea lor in acelasi post mai
multi ani, pentru a asigura continuitatea

Valoarea
grantului

In cadrul
acestui apel
pot fi finantate
doua tipuri de
proiecte:

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimentare

16
decembrie
2016

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

1) Proiecte
simple.
Valoarea
minima a
proiectelor
simple este de
340.000 de
euro, iar
valoarea
maxima este
de 1.450.000
de euro.
2) Proiecte
combinate.
Valoarea
minima a
proiectelor
combinate
este de
425.000 de
euro, iar
valoarea
maxima este
de 2.100.000
de euro.

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Cresterea gradului
de acoperire cu
servicii sociale
Grup vulnerabil:
persoane varstnice

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 20142020, AP8, PI 8.1,
OS 8.3)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Cresterea gradului
de acoperire cu
servicii sociale

Solicitanti eligibili

Solicitantii de finantare pot
fi:
Unitati administrativteritoriale, alte entitati de
drept public.
Entitati de drept privat:
asociatii si fundatii
constituite in conformitate
cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociatii si
fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare,
inclusiv filiale ale
asociatiilor si fundatiilor
internationale recunoscute
in conformitate cu
legislatia in vigoare in
Romania,
unitati de cult/ structuri ale
cultelor apartinand cultelor
religioase recunoscute in
Romania si constituite
conform statutului sau
codului canonic al cultului
respectiv, inclusiv fundatii
si asociatii constituite de
culte.
Parteneriate intre oricare
dintre entitatile
mentionate.
Solicitantul de finantare,
sau unul dintre parteneri,
este furnizor de servicii
sociale acreditat in
conditiile legislatiei
nationale aplicabile in
vigoare si are o vechime
de cel putin un an de la
infiintare, la data depunerii
cererii de finantare.

Activitati eligibile

Obiectul proiectului este un centru social fara
componenta rezidentiala destinat persoanelor
varstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani.
Activitatile orientative, eligibile in cadrul
proiectului, pot fi:



reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii centrelor sociale fara
componenta rezidentiala existente;



reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii pentru infiintarea de noi centre
sociale fara componenta rezidentiala;



asigurarea/modernizarea utilitatilor generale
si specifice pentru infrastructura de servicii
sociale fara componenta rezidentiala
(inclusiv bransarea la utilitati);



crearea/modernizarea facilitatilor de acces
fizic pentru persoane cu dizabilitati;



amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul
centrelor sociale fara componenta
rezidentiala;



dotari adaptate nevoilor beneficiarilor de
servicii oferite de infrastructura sociala fara
componenta rezidentiala, inclusiv
echipamente pentru persoane cu dizabilitati.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/8
-1-investitiileinfrastructuril
e-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltareala-nivelnationalregional-silocalreducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontala si
verticala intre
actorii din lantul
de aprovizionare in
sectoarele agricol
si pomicol

Obiectivul acestor
sub-masuri este
acela de a promova
cooperarea intre
actorii locali, in
scopul
comercializarii
produselor
agoalimentare prin
intermediul lanturilor
scurte de
aprovizionare.

Parteneriatele constituite
in baza unui acord de
cooperare din cel putin un
partener din categoriile de
mai jos si cel putin un
fermier sau un grup de
producatori/o cooperativa
care isi desfasoara
activitatea in sectorul
agricol/pomicol, in functie
de submasura.

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
16.4 si 16.4a)

APEL NELANSAT

Fermieri;
Sub-masurile nu
presupun numai
cooperarea dintre
fermieri, procesatori,
comercianti
alimentari cu
amanuntul,
restaurante, hoteluri
si alte forme de
cazare in mediul
rural, ci si realizarea
de parteneriate cu
organizatii
neguvernamentale
si autoritati publice.

Activitati eligibile

Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si
investitii tangibile si/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implica
cel putin doua entitati care coopereaza pentru:


Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de
aprovizionare/piete locale (cu produse
alimentare), si/sau



Activitati de promovare referitoare la
crearea/dezvoltarea unui lant scurt (sau
lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse
alimentare) si la piata locala deservita de
acest lant/aceste lanturi.

Valoarea
grantului

Maxim
100.000 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_instituti
onale_dezbat
ere_publica_
documente_s
upuse_dezba
terii_publice

Microintreprinderi si
intreprinderi mici;
Organizatii
neguvernamentale;
Consilii locale;
Unitati scolare (inclusiv
universitatile de profil),
unitatile sanitare, de
agrement si de alimentatie
publica.

Sunt eligibile si
parteneriatele formate
doar din fermieri. In cadrul
unui Acord de Cooperare
cel putin unul dintre
fermieri trebuie sa
desfasoare activitati
agricole autorizate
(inclusiv persoana fizica
autorizata, intreprindere
individuala, intreprindere
familiala).
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9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice
Componenta –
infrastructura de
acces silvica
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)
APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sprijinirea
investitiilor de
modernizare si
infiintare de drumuri
pentru
accesibilizarea
padurilor

Persoane juridice de drept
privat/alte forme de
organizare, proprietari de
padure si/sau asociatiile
acestora, constituite
conform legislatiei in
vigoare
Unitati administrativ
teritoriale si/sau asociatii
ale acestora, proprietari de
padure, constituite
conform legislatiei in
vigoare

Activitati eligibile

Constructia, extinderea si/sau modernizarea
drumurilor forestiere

Valoarea
grantului

Maxim
1.500.000
Euro/proiect

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.m
apam.ro/docs
/dezvoltarerurala/progra
mare-20142020/gs/draft/
DRAFTGS_sM4.3.zi
p

Administratorul fondului
forestier proprietate
publica a statului, constituit
conform legislatiei in
vigoare.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice
Componenta –
infrastructura de
irigatii
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Imbunatatirea
performantei
economice a tuturor
fermelor si
facilitarea
restructurarii si
modernizarii
fermelor, in special
in vederea cresterii
participarii si
orientarii catre piata,
cat si a diversificarii
agricole
Eficientizarea
utilizarii apei in
agricultura

Solicitanti eligibili

Organizatii/ Federatii
constituite din proprietari/
utilizatori de terenuri
agricole

Activitati eligibile

Modernizarea infrastructurii secundare de
irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare
si/sau racordarea la utilitati, sisteme de
contorizare a apei, inclusiv constructia/
modernizarea bazinelor de colectare si stocare a
apei de irigat.

Valoarea
grantului

Maxim
1.000.000
Euro/proiect
pentru
sistemele de
irigatii
aferente
statiilor de
punere sub
presiune
(SPP)

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://portal.a
pdrp.ro/inform
atii_institution
ale_dezbater
e_publica_do
cumente_sup
use_dezbater
ii_publice

Maxim
1.500.000
Euro/proiect
pentru
amenajarea
sistemelor de
irigatii
aferente
statiilor de
pompare si
repompare
(SPA, SRP)
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Schema “Ajutor de
minimis in
agricultura, in
sectorul de irigatii”

Schema are ca scop
acordarea de
ajutoare de minimis
intreprinderilor
unice,
respectiv
organizatiilor
utilizatorilor de apa
pentru irigatii si/sau
federatilor de
organizatii ale
utilizatorilor de apa
pentru irigatii, care
aplica irigatii pe
suprafete agricole
aflate in amenajari
de irigatii, pentru
compensarea
costurilor cu
serviciile prestate de
catre Agentia
Nationala de
Imbunatatiri
Funciare sau de
catre alti prestatori
de acest tip de
servicii, respectiv
pentru
energia electrica
consumata si apa
pentru irigatii livrata
pana la statiile de
punere sub presiune
ale beneficiarilor

Organizatii ale utilizatorilor
de apa pentru irigatii
si/sau federatii de
organizatii ale utilizatorilor
de apa pentru irigatii, care
aplica irigatii pe baza
contractelor
multianuale/sezoniere
incheiate cu Agentia
Nationala de Imbunatatiri
Funciare sau cu alti
prestatori de acest tip de
servicii

Acordarea compensatiilor are la baza facturile
reprezentand energia electrica si apa pentru
irigatii, emise de catre Agentia Nationala de
Imbunatatiri Funciare sau de catre alti prestatori
de acest tip de servicii pe numele beneficiarilor,
aferent campaniilor de irigatii ale anilor 2017, 2018
si 2019.

Maxim
200.000 euro

APEL NELANSAT
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Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://madr.ro/
transparentadecizionala/pr
oiecte-deactenormative/34
15-proiect-121-102016.html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Sprijin pentru
sustinerea
masurilor din
SCAP, SMBR,
documente
strategice
nationale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Sisteme unitare de
management al
calitatii si
performantei
implementate in
autoritatile si
institutiile publice
centrale;
Aplicarea sistemului
de politici bazate pe
dovezi in autoritatile
si institutiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante a
impactului;
Cadru pentru
sprijinirea dezvoltarii
la nivel local si
pentru cresterea
calitatii serviciilor
publice
implementat;
Fondul activ al
legislatiei
sistematizat si
simplificat progresiv;
Proceduri
simplificate pentru
reducerea poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri
implementate in
concordanta cu
Strategia pentru o
mai buna
reglementare

Solicitanti eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;

Activitati eligibile

Valoarea
grantului



Dezvoltarea de sisteme si instrumente de
management



Cresterea calitatii reglementarilor



Simplificarea procedurilor administrative si
reducerea birocratiei pentru cetateni si
mediul de afaceri

Suma minima
aferenta unui
proiect:
700.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
15.000.000 lei



Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor
personalului din autoritatile si institutiile
publice centrale

Ministere;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Consiliul legislativ;
Secretariatul General al
Camerei Deputatilor;

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriadminist
ratie.ro/lansar
e-inconsultare-aghidurilorsolicitantuluinr-ip-32015si-cp-22015/

Secretariatul General al
Senatului;
autoritati si institutii
publice centrale cu
responsabilitati stabilite in
SMBR.

Categorii de parteneri
eligibili:
autoritati si institutii
publice centrale asa cum
sunt ele adresate in
SCAP;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Cresterea
capacitatii ONGurilor si a
partenerilor sociali
de a formula
politici publice
alternative

Capacitate crescuta
a ONG-urilor si
partenerilor sociali
de a se implica in
formularea si
promovarea de
propuneri alternative
la politicile publice
initiate de Guvern;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

Propuneri
alternative la
politicile publice
venite din partea
ONG-urilor,
acceptate.

Solicitanti eligibili

ONG-uri;
Parteneri sociali.

Categorii de parteneri
eligibili:
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare;
Academia Romana

APEL NELANSAT
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Masuri pentru sustinerea ONG-urilor si a
partenerilor sociali:

dezvoltarea de instrumente independente de
monitorizare si evaluare a politicilor publice;

dezvoltarea de mecanisme/instrumente de
consolidare a dialogului social si civic;

dezvoltarea de actiuni de formulare si
promovare de propuneri alternative la
politicile publice initiate de Guvern, conform
SCAP;

dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru
sustinerea si promovarea initiativelor de
reforma a administratiei publice si de
interactiune cu autoritatile si institutiile
administratiei publice;

dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si a
ONG prin instruiri, activitati intreprinse in
comun, participarea si dezvoltarea de retele
tematice locale/nationale/europene;

dezvoltarea responsabilitatii civice, de
implicare a comunitatilor locale in viata
publica si de participare la procesele
decizionale, de promovare a egalitati de
sanse si nediscriminarii, precum si a
dezvoltarii durabile.

Suma minima
aferenta unui
proiect:
250.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
1.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriadminist
ratie.ro/lansar
e-inconsultare-aghidurilorsolicitantuluinr-ip-32015si-cp-22015/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
dezvoltarea si
implementarea de
metode unitare de
management in
domeniul
resurselor umane

Scopul acestei
cereri de proiecte
este de a sprijini
autoritatile si
institutiile publice
centrale cu
competente in
domeniu de a
dezvolta si aplica un
sistem unitar de
politici de resurse
umane care sa
asigure un
management unitar
si coerent al
acestora

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Ministerul Finantelor
Publice;
Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice;

Dezvoltarea unui cadru legal si institutional privind
managementul resurselor umane:
 studii, analize pentru fundamentarea
politicilor si strategiilor in domeniul
managementului resurselor umane;
 studii, analize pentru revizuirea cadrului
legal, institutional si functional aferent
managementului personalului din
administratia publica;
 sustinerea clarificarii rolurilor si
responsabilitatilor asociate fiecarei categorii
de personal si revizuirea in consecinta a
legislatiei;
 analiza situatiei curente a actualelor sisteme
de recrutare, evaluare, formare/perfectionare
si dezvoltare a carierei in functia publica;
 sustinerea revizuirii reglementarilor privind
managementul unitar al personalului din
administratia publica, inclusiv recrutare si
evaluare;
 sprijin pentru redefinirea sistemului de
formare profesionala;
etc

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, O.S.
1.2)

APEL NELANSAT

Parteneri eligibili sunt
urmatoarele tipuri de
institutii, care au
competentele/ atributiile
necesare si dovedite
(conform documentelor de
constituire/infiintare/organi
zare si functionare) in
domeniul in care se
incadreaza obiectivele
proiectului propus:
autoritati si institutii
publice centrale;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare;
Academia Romana.
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://poca.ro/
lf-inconsultare/lan
sarea-inconsultare-aghiduluisolicitantuluinr-ip-62016mysmispoca9512/

Aplicarea de instrumente moderne de
management al resurselor umane pentru
cresterea profesionalismului si a atractivitatii
administratiei publice:

dezvoltarea de instrumente, mecanisme,
ghiduri, proceduri pentru implementarea
reglementarilor de management al resurselor
umane;

dezvoltarea de competente la nivelul
personalului, care are atributii in ceea ce
priveste deciziile de resurse umane si
gestionarea resurselor umane;
etc
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
actiunilor privind
aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate, precum
si a masurilor
referitoare la
prevenirea
coruptiei la nivelul
autoritatilor si
institutiilor publice

Aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
implementare a
masurilor referitoare
la prevenirea
coruptiei si a
indicatorilor de
evaluare in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
constientizare a
coruptiei atat in
randul cetatenilor
cat si al personalului
din administratia
publica;
Imbunatatirea
cunostintelor si a
competentelor
personalului din
autoritatile si
institutiile publice in
ceea ce priveste
prevenirea coruptiei.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 2,
O.S. 2.2)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Autoritati si institutii
publice centrale asa cum
sunt ele adresate in
SCAP;
Autoritati si institutii
publice locale de la nivelul
judetelor si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Categorii de parteneri
eligibili:
Autoritati si institutii
publice centrale asa cum
sunt ele adresate in
SCAP;
Autoritati si institutii
publice locale de la nivelul
judetelor si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Mecanisme administrative:

introducerea unor masuri/mecanisme
suplimentare de control pentru sectoarele
vulnerabile la coruptie si pentru institutiile
care au inregistrat incidente recurente de
integritate (de exemplu, reducerea platilor
informale, folosind instrumentele standard de
monitorizare si control, sistem de feedback
pentru pacienti);

Suma minima
aferenta unui
proiect:
300.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
9.000.000 lei

Capacitatea administrativa de a preveni si a
reduce coruptia:

actualizarea cadrului general pentru definirea
si monitorizarea conformitatii cu normele de
conduita;

sprijinirea dezvoltarii si implementarii de
mecanisme care sa faciliteze punerea in
aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si
integritatii (ghiduri, manuale de bune practici,
colectii de cazuri de testare, standarde de
etica si integritate etc.);

masuri de sprijin pentru implementarea
masurilor anticoruptie reglementate de
legislatia nationala si monitorizate de catre
SNA;

cresterea capacitatii operationale a
Secretariatului tehnic al SNA de a actiona ca
un centru autentic de resurse anticoruptie;

dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua
activitati de evaluare a riscurilor pe planuri
sectoriale de actiune de combatere a
coruptiei;

precum si intre autoritatile publice privind
monitorizarea si evaluarea implementarii
masurilor anticoruptie;

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare

http://www.fo
nduriadminist
ratie.ro/relansare-inconsultarepublica-aghidurilorsolicitantuluipentrucererile-deproiecte-nrip22015-sicp12015/

Educatie anticoruptie
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Premierea
participarii la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Cresterea vizibilitatii
Romaniei la nivel
international in
domeniul cercetarii
si inovarii;

Organizatii de cercetare
de drept public sau privat
din Romania care
implementeaza proiectele
castigate la competitiile
Orizont 2020

Finantarea nationala se aloca pentru activitati
suport in sprijinul activitatilor de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participari la conferinte etc.).
Aceasta finantare va fi alocata departamentului
din universitate sau institutului, care deruleaza
proiectul finantat de Comisia Europeana.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de CE
de tip ERA
Chair;
Pentru restul
instrumentelor
de finantare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
institutiei
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
institutiei
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Consolidarea
sistemului national
de CDI prin
intensificarea
colaborarii in
cercetarea
europeana de
excelenta;
Cresterea calitatii
proiectelor cu
participanti romani
la Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de catre
acestia in viitoarele
proiecte Orizont
2020;
Cresterea
sustenabilitatii
participarii
institutiilor romanesti
in proiecte cu
finantare
internationala;
Cresterea ponderii
finantarii externe in
totalul cheltuielilor
nationale de
cercetaredezvoltare.
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Activitatile propuse trebuie sa conduca la
consolidarea capacitatii institutionale de a
participa in mod sustinut la noi competitii
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Informatii
suplimentare

Depunere
continua

http://uefiscdi.
gov.ro/articol
e/4440/Premi
ereaparticiparii-laOrizont2020.
html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului national
de cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
institutiilor de profil;
cresterea eficientei
utilizarii resurselor in
organizatiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calitatii si
relevantei
activitatilor CDI;
cresterea
atractivitatii
sistemului si
deschiderea
organizatiilor de
cercetare catre
comunitatea
internationala;
modernizarea
administratiei
publice din sectorul
cercetarii.
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Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora
Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Activitati eligibile

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:


Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare
infiintate in baza unor
acorduri internationale

Valoarea
grantului

Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire
echipe independente, reintegrarea
cercetatorilor din diaspora, burse pentru
cercetatori debutanti, mobilitatea
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare)



Suport CDI
(Dezvoltare institutionala, investitii, integrare
si interconectare)

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
enationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cresterea
competitivitatii
economiei
romanesti prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Stimularea
progresului
intreprinderilor pe
lanturile de valoare
si a parteneriatelor
cu universitatile
publice, prin
maximizarea valorii
adaugate din
productia de bunuri
inovatoare bazate
pe cercetare
stiintifica;
cresterea capacitatii
intreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generatie
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelortinta;
crearea unui mediu
stimulativ pentru
initiativa sectorului
privat;
sustinerea
proceselor de
specializare
inteligenta;

Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

Activitati eligibile

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome













Centre internationale de
cercetare-dezvoltare
infiintate in baza unor
acorduri internationale

Valoarea
grantului





Proiect experimental-demnstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc stiintific

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
enationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema2competitivitat
e.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

dezvoltarea
activitatilor CDI in
domenii de interes
social general.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeana si
internationala”

Cresterea
competitivitatii
internationale a
cercetarii romanesti
in atragerea
finantarii externe
pentru cercetare;

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi

consolidarea
sistemului national
de cercetaredezvoltare si
inovare prin
intensificarea
cooperarii stiintifice
internationale;

Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

participarea
Romaniei la
Programul Orizont
2020, la Initiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome

reprezentarea
Romaniei in
organizatii si
programe
paneuropene si
internationale de
cercetare;

Solicitanti eligibili

Intreprinderi care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Centre internationale de
cercetare-dezvoltare
infiintate in baza unor
acorduri internationale

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:




Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
enationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema3-coopeuropeana.pd
f

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

cresterea vizibilitatii
Romaniei in
domeniul cercetarii,
dezvoltarii si
inovarii.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Sprijin pentru
proiectele de
cooperare la nivel
European
(PROGRAMUL
EUROPA
CREATIVA,
SUBPROGRAMUL
CULTURA)

Obiectivul
programului

Promovarea
mobilitatii
transnationale a
artistilor si
profesionistilor

Solicitanti eligibili

Operatori activi in
sectoarele culturale si
creative si care sunt
stabiliti legal pe teritoriul
uneia dintre tarile care
participa la subprogramul
«Cultura». Acestia trebuie
sa fie activi in domeniu de
cel putin 2 ani.
Pentru proiectele de
cooperare de mai mica
amploare, consorṭiul
trebuie sa fie format din
minim 3 parteneri ce
provin din cel putin trei tari
diferite. Pentru proiectele
de cooperare de mai mare
amploare, sunt necesari 6
parteneri din 6 ṭari diferite.
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Activitati eligibile

Subprogramul “Cultura” isi propune sa sprijine
proiecte care vizeaza indeosebi:
A. mobilitatea transnationala;
B. dezvoltarea publicului;
C.1. consolidarea capacitatilor – digitalizare;
C.2. consolidarea capacitatilor – noi modele de
afaceri;
C.3. consolidarea capacitatilor – educatie si
formare.
Proiectele finantate trebuie sa includa o strategie
motivata si o descriere detaliata a modului in care
si-au propus sa puna in aplicare una sau mai
multe dintre aceste prioritati ale programului. La
momentul depunerii cererilor, solicitantii trebuie sa
bifeze maximum 3 din aceste 5 prioritati, si anume
pe cele mai relevante pentru proiectul lor.

Valoarea
grantului

Proiecte de
cooperare de
mai mica
amploare –
Maxim
200.000 euro
Proiecte de
cooperare de
mai mare
amploare –
Maxim
2.000.000
euro.

Contributia
beneficiarului

Proiecte de
cooperare de
mai mica
amploare –
minim 40%
Proiecte de
cooperare de
mai mare
amploare –
minim 50%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

23
noiembrie
2016

https://eacea.
ec.europa.eu/
creativeeurope/fundin
g/supporteuropeancooperationprojects2017_en
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Energie
competitiva cu
emisii scazute de
carbon 2016 –
2017
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Acoperirea
diverselor domenii
de energie pentru a
realiza cea mai
buna utilizare a
potentialelor locale
si regionale

Orice entitate constituita
legal pe teritoriul unui stat
eligibil:
serviciile publice locale si
regionale,
IMM-urile si companiile de
tip start-up
Pentru actiunile de
inovare ṣi cercetare
parteneriatul pentru un
proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si
acestea sa fie stabilite in
trei tari diferite. Entitatile
trebuie sa fie
independente una fata de
alta.
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Activitati eligibile

Propunerile ar trebui sa abordeze una, sau o
combinatie, dintre urmatoarele aspecte:
In 2016:

Factorii care conduc la optiunile energetice
individuale si la comportamente legate de
energie (cum ar fi valorile si etica, structurile
practicilor de zi cu zi, sistemele de credinte,
sociale sau culturale, in special de gen,
roluri, etc.), utilizand diferite tehnici de
colectare a datelor;

Factorii care conduc la optiunile energetice
colective si comportamente legate de energie
(cum ar fi formele sociale, economice sau
alte forme de organizare ṣi experiente cu
mobilizare sociala).

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiarului

Variabil
Actiunile de
cercetare si
inovare sunt
cofinantate
100%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

16 februarie
2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/t
opics/lce-3120162017.html

In 2017:

Structuri de stimulare socioeconomica care
incurajeaza sau descurajeaza un
comportament responsabil energetic;

Cadre politice, institutionale si de organizare
ca structura si conditie pentru participarea
cetatenilor, incluzand problemele incluziunii,
de gen, democratiei, formatele de
organizare si modele de afaceri.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Proiecte de
referinta pentru
orase si comunitati
inteligente

Scopul este de a
facilita o
transformare de
succes a
comunitaṭilor locale,
catre infrastructuri
urbane si servicii
orientate in funcṭie
de cerere ṣi pentru
utilizatori.

Orice entitate constituita
legal pe teritoriul unei tari
participante la program.

Proiectele trebuie sa propuna soluṭii de integrare
la nivel de cartier pentru case ṣi cladiri inteligente,
reṭele inteligente (electricitate, termoficare,
telecomunicaṭii, apa, etc.), stocarea energiei,
vehicule electrice ṣi infrastructuri de tarifare
inteligente, precum ṣi cele mai noi platforme de
generare a TIC.

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Fiecare proiect trebuie sa
fie realizat in 3 comunitaṭi
ṣi/sau oraṣe de referinṭa
din 3 state membre ale
UE/ṭari asociate ṣi 3 oraṣe
sau comunitaṭi „discipol”
din 3 state membre ale
UE/ṭari asociate.
Fiecare oras de
referinṭa/far trebuie sa
aiba un Plan de Acṭiune
privind Energia Durabila
(SEAP) evaluat pozitiv de
catre Conventia primarilor.
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Este esential ca toate orasele far sa acopere toate
aspectele urmatoare:

imbunatatire semnificativa a eficientei
energetice: integrarea inovatoare a cladirilor
existente cu cladiri noi (in special in zonele
de utilizare mixta, cum ar fi campusuri
universitare, cartiere inovatoare, etc.);

incorporarea surselor regenerabile de
energie (SRE) maximizand utilizarea
resurselor locale (inclusiv caldura reziduala,
energia electrica si/sau de stocare a caldurii);

integrarea infrastructurii de alimentare cu
energie electrica pentru flotele de vehicule
electrice. Impactul implementarii unui numar
mare de vehicule pe reteaua de energie
electrica trebuie sa fie evaluat (costurile
infrastructurii de reincarcare si vehiculele
care nu sunt eligibile);

utilizarea solutiilor TIC pentru imbunatatirea
gestiunii, planificarii, controlului si intretinerii
infrastructurii urbane fizice si a tehnologiilor
operationale in cladiri, energie si transport, si
care sa permita servicii mai bune pentru
persoane fizice si juridice;

dovedirea interoperabilitatii intre modulele de
software pentru a permite o gestionare
eficienta a componentelor si a fluxurilor de
informatii;

dezvoltarea unor modele de afaceri
inovatoare.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

30% pentru
acṭiunile de
inovare
0% pentru
organizaṭiile
non-profit

Termen
limita

Informatii
suplimentare

14 februarie
2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/t
opics/scc-120162017.html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Antreprenoriat
pentru migranti
(PROGRAMUL
COSME)
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Obiectivul
programului

Obiectivul general al
acestei initiative
este de a sprijini
crearea,
imbunatatirea si o
mai buna difuzare a
programelor de
sprijin pentru
antreprenorii
migranti, pentru a-i
ajuta pe aceṣtia sa
devina independenti
si sa construiasca o
afacere de succes
(generatoare de
profit si/sau cu
obiective sociale).

Solicitanti eligibili

Administratii publice
Organisme de sprijin
pentru afaceri
Organizatii non-profit
Institutii de invatamant
Alte organizatii care sunt
active in acest domeniu
Parteneriatul de proiect
trebuie sa fie format din
minimum 5 parteneri care
provin din minimum 3 tari
COSME.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Accentul va fi pus pe schimb de experienta si
schimb de cunostinte intre colegii din organizatiile
participante ca aceṣtia sa obtina mai multe
informatii si cercetari privind ceea ce functioneaza
concret intr-un cerc mai larg de parti interesate si
organizatii.
Prioritati:

crearea unor retele de sprijin pentru
antreprenorii migranti;

organizarea de evenimente si activitati de
impartire a cunostintelor intre parteneri;

evaluarea, imbunatatirea si dezvoltarea
programelor de sprijin existente;

difuzarea de informatii, orientare si consiliere
sporita;

participarea intr-o retea europeana mai larga
si construirea unei comunitati.

Maximum
375.000 euro/
proiect

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

20
decembrie
2016

https://ec.eur
opa.eu/easm
e/en/cosmigrantsent2016-4-02migrantsentrepreneurs
hip-supportschemes

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Renastere rurala –
stimularea inovarii
si oportunitati de
afaceri

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Stimularea inovarii
in zonele rurale

Solicitanti eligibili

Orice entitate constituita
legal intr-o tara
participanta la program
Pentru actiunile de
inovare si cercetare si
actiunile de inovare,
parteneriatul pentru un
proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si
acestea sa fie stabilite in
trei tari diferite. Entitatile
trebuie sa fie
independente una fata de
alta.
Pentru actiunile de
coordonare si sprijin – cel
putin o entitate legal
constituita intr-un stat
membru al UE sau intro
tara asociata la programul
Orizont 2020.
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Activitati eligibile

Tematici:
RUR-02-2017: „Interactiuni in zonele rurale de
coasta: sinergii intre consolidarea terenurilor si
activitatile maritime”
RUR-03-2017: „Catre 2030 – politici si instrumente
de sprijin decizional pentru o abordare integrata a
gestionarii terenurilor ca resursa”
RUR-05-2017: „Noi politici publice, modele de
afaceri si mecanisme pentru aprovizionare
durabila si plata pentru serviciile ecosistemice
forestiere”
RUR-09-2017: „Modele de afaceri pentru
economiile rurale moderne”
RUR-10-2016/2017: „Retele tematice care
reunesc cunostinte pregatite pentru practica”
RUR–12-2017: „Retele de ferme europene pentru
a stimula schimburile de cunostinte tematice si a
elimina decalajul de inovare”
RUR-13-2017: „Construirea unui viitor sistem al
stiintei si educatiei, apt sa livreze pentru practica”
RUR-15-2017: „Beneficiile de a lucra cu alte
persoane – promovarea capitalului social in
sectorul agricol”
RUR-16-2017: „Optimizarea abordarilor de
proiecte de inovare interactive si realizarile
politicilor UE pentru a accelera inovarea in zonele
rurale”

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Pentru actiuni
de cercetare si
inovare - 0%
Pentru actiuni
de inovare -30%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

14 februarie
si
13
septembrie
2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/c
alls/h2020rur-20162017.html#c,t
opics=callIde
ntifier/t/H2020
-RUR-20162017/1/1/1/de
faultgroup&callSta
tus/t/Forthco
ming/1/1/0/de
faultgroup&callSta
tus/t/Open/1/
1/0/defaultgroup&callSta
tus/t/Closed/1
/1/0/defaultgroup&+identi
fier/desc
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Intelegerea
Europei,
promovarea
spatiului public si
cultural european
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

O mai buna
intelegere a unitatii
culturale si sociale a
Europei si a
diversitatii ei

Solicitanti eligibili

Orice entitate constituita
legal in tarile participante
la program.
Pentru actiunile de inovare
si cercetare, parteneriatul
pentru un proiect ar trebui
sa includa cel putin 3
entitati si acestea sa fie
stabilite in trei tari diferite;
entitatile trebuie sa fie
independente una fata de
alta.
Pentru actiunile de
coordonare si sprijin – cel
putin o entitate legal
constituita intr-un stat
membru al UE sau intr-o
tara asociata la programul
Orizont 2020.
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Activitati eligibile

Tematici:
CULT-COOP-01-2017: “Discursuri democratice si
statul de drept”;
CULT-COOP-02-2017: „Imbunatatirea intelegerii
reciproce intre europeni, lucrand la aspectele cu
probleme din trecut”;
CULT-COOP-03-2017: „Alfabetizarea culturala a
tinerei generatii din Europa”;
CULT-COOP-04-2017: „Povestiri contemporane
ale Europei in practicile artistice si creative”;
CULT-COOP-05-2017: „Diversitatea religioasa in
Europa – trecut, prezent si viitor”;
CULT-COOP-06-2017: „Abordari participative si
inovare sociala in cultura”;
CULT-COOP-07-2017: „Patrimoniu cultural al
regiunilor de coasta si maritime din Europa”;
CULT-COOP-09-2017: „Patrimoniul cultural
european, acces si analize pentru o mai bogata
interpretare a trecutului”;
CULT-COOP-10-2017: „Cultura, integrare si
spatiul public european”;
CULT-COOP-11-2017: „Sa intelegem
transformarea administratiilor publice europene”;
CULT-COOP-12-2017: „Importanta valorilor
culturale si fundamentale pentru a face fata
provocarilor migratiei”.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila
Actiunile de
cercetare si
inovare si cele
de coordonare si
sprijin - 0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

2 februarie
si 13
septembrie
2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/c
alls/h2020sc6-cultcoop-20162017.html#c,t
opics=callIde
ntifier/t/H2020
-SC6-CULTCOOP-20162017/1/1/1/de
faultgroup&callSta
tus/t/Forthco
ming/1/1/0/de
faultgroup&callSta
tus/t/Open/1/
1/0/defaultgroup&callSta
tus/t/Closed/1
/1/0/defaultgroup&+identi
fier/desc
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Parteneriate intre
sistemul VET si
mediul de afaceri
pentru invatare la
locul de munca si
ucenicii

(PROGRAMUL
ERASMUS+)

Obiectivul
programului

Eliminarea
decalajelor dintre
mediul educational
si mediul de afaceri
Imbunatatirea
relevantei educatiei
si formarii pentru
nevoile pietei muncii
Promovarea
excelentei

Solicitanti eligibili

Lotul 1:
Parteneriatul trebuie sa fie
alcatuit din cel putin trei
parteneri cu drepturi
depline din cel putin doua
tari diferite participante la
programul Erasmus+.
Aceste trei entitati trebuie
sa includa:







un furnizor de VET
(de nivel secundar
superior sau
postliceal);
o intreprindere mica,
medie sau mare
(publica sau privata);
camera de comert,
industrie si meserii
sau o organizatie
profesionala/
sectoriala relevanta
similara;
autoritate locala sau
regionala.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Cererea de propuneri face distinctie intre doua
tipuri diferite de parteneriate:

Minim
250.000 euro

1. Parteneriate locale si regionale (lotul 1)

Maxim
350.000 euro

Aceste proiecte au drept scop consolidarea
parteneriatelor dintre VET si mediul de afaceri
pentru invatare la locul de munca si ucenicie intrun context local sau regional.
2. Parteneriate intre o organizatie europeana
umbrela si membrii sau filialele sale nationale
(lotul 2)

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

17 ianuarie
2017

Informatii
suplimentare

https://eacea.
ec.europa.eu/
erasmusplus/funding/k
a3%E2%80%93
-vetbusinesspartnershipswork-basedlearning-andapprenticeshi
ps_en

Aceste proiecte au ca scop sprijinirea de activitati
specifice si strategice intre aceste organizatii
umbrela la nivel european si membrii sau filialele
lor nationale, activitati care vizeaza consolidarea
parteneriatelor dintre VET si mediul de afaceri
pentru invatare la locul de munca si ucenicie intrun context local sau regional.

Lotul 2:
Solicitantul (coordonatorul
de proiect) trebuie sa fie o
organizatie europeana
umbrela care sa aiba
membri sau filiale in cel
putin 12 tari participante la
programul Erasmus+,
dintre care cel putin sase
sa participe la proiect in
calitate de parteneri.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul Justitie
Programul
Drepturi, Egalitate
si Cetatenie

Obiectivul
programului

Prevenirea si
combaterea
rasismului,
xenofobiei,
homofobiei si a
oricarei alte forme
de intoleranta

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Orice entitate publica sau
privata orientata non-profit
:



autoritati publice (locale,
regionale, nationale),



asociatii, ONG-uri,



universitati si scoli, etc.




invatarea reciproca privind toleranta,
respectul si nediscriminarea, schimbul de
bune practici si cooperarea intre actoriicheie, inclusiv reprezentanti ai comunitatilor;
dezvoltarea instrumentelor de monitorizare
si transparenta privind crima si discursul din
ura;
activitati de consolidare a capacitatilor si de
formare pentru partile interesate cheie,
inclusiv reprezentanti ai comunitatilor si
tinerilor;
diseminare, activitati de sensibilizare si
campanii (de exemplu, productia de
povestiri si naratiuni alternative) care sa
aibe ca scop prevenirea antisemitismului,
urii fata de musulmani, sentimentelor
xenofobe sau antimigranti, homofobiei si
transfobiei si a altor forme de intoleranta;
sprijinirea liderilor comunitatii si a
autoritatilor locale pentru a lupta impotriva
rasismului, xenofobiei si a altor intolerante
asociate acestora.

Valoarea
grantului

Minimum
75.000 euro /
proiect

Contributia
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

5 ianuarie
2017

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/rec/topic
s/rec-rracraci-ag2016.html

Prioritati:
– proiecte locale privind prevenirea si combaterea
antisemitismului, urii si intolerantei impotriva
musulmanilor;
– proiecte privind prevenirea si combaterea
homofobiei si transfobiei;
– proiecte care promoveaza dezvoltarea
instrumentelor si a practicilor de prevenire
(contranaratiunile), monitorizeaza si combat
discursul din ura online, incluzand, fara a se limita
la, mijloacele de drept penal;
– proiecte pentru a crea o mai buna intelegere
intre comunitati, inclusiv comunitatile religioase,
precum si prevenirea si combaterea rasismului si
a xenofobiei prin activitati interreligioase si
interculturale.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Sprijin pentru
masurile de
informare privind
politica agricola
comuna (PAC)
pentru anul 2017

Obiectivul
programului

In cazul publicului
larg – obiectivul este
de a spori, in randul
cetatenilor, gradul
de cunoastere a
importantei
sprijinului UE pentru
agricultura si pentru
dezvoltarea rurala
prin intermediul
PAC.

Solicitanti eligibili

Organizatii nonprofit
(private sau publice);
autoritati publice
(nationale, regionale,
locale);

Activitati eligibile

Propunerea de masuri de informare trebuie sa
ilustreze modul in care contribuie PAC la
realizarea prioritatilor politice ale Comisiei.
Este necesar ca propunerile sa acopere in mod
specific contributia PAC la:
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Minimum 70.0
00 euro si
maximum
500.000 euro

Contributia
beneficiarului

Minim 40% din
costurile
eligibile
suportate
efectiv

Termen
limita

Informatii
suplimentare

15
decembrie
2016

http://ec.euro
pa.eu/agricult
ure/grantsforinformationmeasures/

asociatii europene;
universitati;



institutii de invatamant;
In cazul partilor
interesate –
obiectivul este de a
stabili un dialog cu
partile interesate (in
principal fermieri si
alte parti interesate
care activeaza in
zonele rurale)
pentru a comunica
pe tema PAC in
circumscriptiile lor,
precum si in randul
publicului larg.

Valoarea
grantului

centre de cercetare;



societati (de exemplu,
societati din domeniul
comunicarii mass-media)




stimularea crearii de locuri de munca, a
cresterii economice si a investitiilor in zonele
rurale si mentinerea unor comunitati rurale
viabile pe intreg teritoriul UE;
atingerea obiectivelor cadrului de politici UE
privind clima si energia pentru 2030, in
special in ceea ce priveste potentialul
agriculturii si al silviculturii de a juca un rol in
masurile menite sa reduca schimbarile
climatice si sa asigure adaptarea la acestea;
productia agricola durabila care indeplineste
cele doua cerinte pereche de a asigura
securitatea alimentara si protectia mediului
rural, inclusiv in ceea ce priveste calitatea si
cantitatea apei;
asigurarea unui venit echitabil pentru
agricultorii din lantul agroalimentar pentru a
mentine viabilitatea productiei agricole
europene si viitorul modelului de exploatatie
agricola de tip familial.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Norvegia,
Islanda si
Liechtenstei
n

Program de
finantare

Cerere de
propuneri pentru
actiuni de
parteneriat
(PROGRAMUL
PA16/RO12
“CONSERVAREA
SI
REVITALIZAREA
PATRIMONIULUI
CULTURAL SI
NATURAL”)

Obiectivul
programului

Sustinerea
activitatilor de
colaborare, schimb
de experienta,
transfer de
cunostinte,
tehnologie si bune
practici

Solicitanti eligibili
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Activitati eligibile

Institutii publice: autoritati
publice, institutii culturale
si arhivele statului;

Actiuni de parteneriat intre operatorii culturali din
Romania si cei din statele donatoare eligibile
pentru finantare:

Organizatii
neguvernamentale active
in domeniul
patrimoniului cultural sau
al minoritatilor etnice;



Organizatii religioase
recunoscute din punct de
vedere juridic;
Institutii de invatamant
superior si institute de
cercetare;
Alte entitati noncomerciale



Valoarea
grantului

activitati pentru initierea/dezvoltarea de
parteneriate intre entitatile din Romania si
cele din statele donatoare, prin intermediul 
intalnirilor de lucru, schimbului de cunostinte,
impartasirii de experiente;
participarea la conferinte, seminarii, ateliere
de lucru pe teme relevante pentru obiectivele
programului.



Valoarea
maxima a
finantarii /
solicitant este
de:
10.000 euro
pentru
organizarea
de
evenimente
pentru
creare/menti
nere/dezvolta
re
parteneriate

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimentare

31
decembrie
2016 sau
pana la
epuizarea
bugetului

http://www.fo
nduripatrimoniu.ro/
actiuni-departeneriat_d
oc_247_lansa
rea-cereriide-propuneripentruactiuni-departeneriatmasura-brunda-22016_pg_0.ht
m

4.000 euro
daca
actiunea
consta numai
in deplasari
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Norvegia,
Islanda si
Liechtenstei
n

Program de
finantare

Apel pentru
proiecte din
Fondul de Relatii
Bilaterale
(PROGRAMUL
„CERCETARE IN
SECTOARE
PRIORITARE”)
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Consolidarea
relatiilor bilaterale in
domeniul cercetarii,
indiferent de aria
tematica, prin
stabilirea de retele,
schimb, comunicare
si transfer de
cunostinte,
tehnologie,
experienta si bune
practici

Organizatiile de cercetare

Activitati implementate de organizatii de cercetare
din Romania in comun cu organizatii de cercetare
din statele donatoare sau organizatii
internationale, respectiv:


Participarea la evenimente (cum sunt
conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de
brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni
pentru cooperare stiintifica si tehnica, vizite
pentru planificarea cooperarii institutionale
viitoare, vizite pentru schimb de expertiza,
pregatire pe termen scurt sau cursuri;



Organizarea de evenimente (cum sunt
conferinte, seminarii, ateliere, evenimente de
brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni
pentru cooperare stiintifica si tehnica, vizite
pentru planificarea cooperarii institutionale
viitoare, vizite pentru schimb de expertiza,
pregatire pe termen scurt sau cursuri.

Valoarea
grantului

Minim 1.600
euro

Buget
program:
200.000 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

28 aprilie
2017

Informatii
suplimentare

http://www.re
search.ro/ro/a
rticol/3909/pr
ogram-seeapel-pentruproiecte-dinfondul-derelatiibilaterale
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul
Transnational
Dunarea
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Imbunatatirea
politicilor publice si
a cooperarii
instutionale,
implementate de un
parteneriat
transnational extins

Autoritati locale/ regionale/
nationale;
organisme de drept public;
Grupari Europene de
Cooperare Teritoriala
(GECT);
organizatii internationale si
organisme private, inclusiv
IMM-uri.



Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate
sociala in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de
mediu si cultura in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea
Dunarii

Aria eligibila a
programului
este constituita din 14
state: Austria, Bulgaria,
Cehia, Germania (landurile
Baden Wurttemberg si
Bavaria), Ungaria,
Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).



Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunarii

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

15%

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://www.int
erregdanube.eu/rel
evantdocuments/pr
ogrammemaindocuments
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul de
competitivitate
pentru
intreprinderi si
IMM-uri COSME
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Obiectivul
programului

Reducerea
decalajelor de pe
piata in ceea ce
priveste furnizarea
de finantari IMMurilor.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderi mici si mijlocii

COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de
asistenta:

Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile
care au dificultati in obtinerea de imprumuturi
din sistemul bancar

Capital pentru fondurile de capital de risc ce
furnizeaza investitii pentru IMM-urile aflate in
stadiul de extindere si crestere

Informatii practice gratuite si servicii directe
pentru firmele ce cauta parteneri, finantare,
informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE

Actiuni de cooperare in retea sau de schimb
de experienta pentru cei ce elaboreaza
politicile relevante, avand ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si
imbunatatirea conditiilor-cadru pentru afaceri

Stabilirea de elemente de referinta si
realizarea de studii pentru imbunatatirea
cunostintelor si monitorizarii sectoarelor
industriale la nivel european sau global, sau
a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

Clustere
Autoritati publice

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/cosme/in
dex.html#c,ca
lls=CallIdentifi
er.Status/t/FO
RTHCOMING
/1/1/0&CallId
entifier.Status
/t/OPEN/1/1/0
&CallIdentifier
.Status/t/CLO
SED/0/1/0&+
PlannedOpen
ingDate/asc
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
sansele de angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanti eligibili

Autoritati publice
Companii / intreprinderi
Institutii publice/private
Institutii scolare

Activitati eligibile

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale:




Institutii universitare
Organizatii
nonguvernamentale

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://www.er
asmusplus.ro/
oportunitatifinantare
http://eacea.e
c.europa.eu/e
rasmusplus/funding_
en

Actiuni gestionate de Agentia Executiva pentru
Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret

Valoarea
grantului

”Aliantele cunoasterii”
”Aliantele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitatii institutionale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

EUROPA
CREATIVA
2014-2020

Obiectivul
programului

Protejeaza si
promoveaza
diversitatea
culturala si
lingvistica
europeana si
stimuleaza bogatia
culturala a Europei.

Sprijina adaptarea
sectoarelor culturale
si creative la era
digitala si la
globalizare.

Ofera deschidere
catre noi
oportunitati, piete si
categorii de public
internationale.

Solicitanti eligibili

Operatorii culturali din
tarile eligibile

Activitati eligibile

Subprogramul Cultura finanteaza proiectele de
cooperare Intre minimum 3 tari; proiectele de
traduceri literare; platformele europene dedicate
mobilitatii si promovarii creatorilor; retelele
europene care contribuie la profesionalizarea si
Intarirea capacitatii sectoarelor culturale si
creative de a lucra la nivel transnational; premiile
UE pentru patrimoniu cultural, literatura,
arhitectura si muzica, Capitalele europene ale
culturii si Marca patrimoniului european.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://www.eu
ropacreativa.eu/

Subprogramul Media ofera sprijin pentru formare,
pentru elaborarea de concepte si proiecte de
jocuri video, pentru includerea In programele de
televiziune a operelor audiovizuale europene,
pentru distributia de filme europene nonnationale, pentru acces la piete, pentru acces la
piete, pentru festivaluri de film, pentru distributia
transnationala a filmelor europene, pentru
distributia de filme europene non-nationale,
pentru fonduri de coproductie internationale,
pentru organizarea In retea a cinematografelor
care proiecteaza filme europene, pentru
dezvoltarea publicului, pentru elaborarea
proiectelor individuale si pentru finantarea
pachetelor de proiecte
Componenta transectoriala este dedicata
garantarii creditelor bancare pentru sectoarele
culturale si creative si cooperarii in domeniul
politicilor culturale
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/h2020/m
aster_calls.ht
ml

Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii
Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Crearea de sinergii
cu actiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene si alte
programe CDI
internationale

Sprijinirea
proiectelor de CD si
Inovare care
participa direct la
competitiile
programului-cadru
Orizont 2020, care
sunt complementare
prin activitatile
propuse unor
proiecte finantate
prin Orizont 2020
sau care se
adreseaza intaririi
capacitatii
administrative a
institutiilor de CD si
Inovare din Romania
de a realiza aplicatii
pentru proiecte
pentru competitii
organizate la nivel
European si
mondial.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
OS 1.2,
Actiunea 1.1.3)

NOU!
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Solicitanti eligibili

Entitati din Romania cu
obiect de activitate
cercetarea-dezvoltarea,
care pot fi de tip
organizatie de cercetare
sau intreprindere

Activitati eligibile

Descrierea tipurilor de proiecte:
RO-ECSEL: proiect pentru finantarea activitatilor
CD si de inovare eligibile ale participantilor din
Romania pe proiectele selectate la finantare de
catre Initiativa Tehnologica Comuna ECSEL
Joint Undertaking in cadrul apelurilor pentru
programul-cadru Orizont 2020.
COMPLEMENT: proiecte pentru finantarea
activitatilor CD si de inovare aditionale
proiectelor finantate in cadrul Initiativelor
Tehnologice Comune (JTI) ale Orizont 2020,
care sunt in afara planului de lucru al JTI, dar
sunt complementare activitatilor din planul de
lucru si contribuie la atingerea obiectivelorJTI.
RO-EIT: proiecte CDI pentru consolidarea
participarii entitatilor din Romania la activitatile
finantate de Institutul European pentru Inovare
si Tehnologie (EIT).
RO-ESFRI-ERIC: proiecte CDI pentru
consolidarea participarii entitatilor din Romania
ca parteneri in infrastructuri pan-europene de
cercetare de tip European Research
Infrastructure Consortium (ERIC)
FINALIST-IMM: proiecte pentru finantarea
activitatilor CD si de inovare cuprinse in
propunerile IMM-urilor care au participat
individual la competitiile Orizont 2020 pentru
instrumentul dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME
instrument – phase 2”) si care au obtinut din
partea Comisiei Europene „Pecetea Excelentei”
(„Seal of Excellence”), dar care nu au fost
selectate la finantare din fondurile programuluicadru.
CENTRE-SUPORT: proiecte pentru crearea
unor Centre Suport pentru Proiecte CD
Internationale
CATEDRE-ERA: proiecte pentru catedre ERA
ale Orizont 2020 – „ERA Chairs”
TEAMING: proiecte intre institutii de cercetare
puternice si institutii de cercetare cu potential de
excelenta din Romania

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.
poc.researc
h.ro/actiuni1-1-3
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein

Program de
finantare

Programul RO02
Biodiversitate si
servicii ale
ecosistemelor

Guvernul
Romaniei
(GRANTURILE SEE
2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Stoparea pierderii
biodiversitatii

Solicitanti eligibili

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul
donator si alte institutii
relevante si organizatii
non-guvernamentale din
Romania si stakeholderi
din statele donatoare

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/
actiunilor menite sa implementeze solutii in
problema degradarii serviciilor ecosistemelor, sa
creasca nivelul de cunostinte privind contributia
acestora la economie precum si sa contribuie la
stoparea pierderii biodiversitatii in Romania.

Bugetul
apelului:
200.000 euro

Obiectivul include abordarea problemelor legate
de pierderea si fragmentarea habitatelor, de
restaurarea zonelor degradate, precum si
integrarea aspectelor legate de biodiversitate in
politicile sectoriale. Astfel, proiectele/actiunile
finantate trebuie sa faciliteze schimbul si
transferul de cunostinte, experiente, tehnologie,
bune practici intre entitati similare din Romania
si statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea
relatiilor bilaterale intre aceste tari.
In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati
sunt considerate eligibile:
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Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza
scopului programului (Participantii la
activitati trebuie sa cunoasca limba de
lucru pentru a putea participa la toate
sesiunile atelierelor/vizitelor de
studiu/conferintelor etc)



Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza
scopului programului

Nu este
stabilit bugetul
maxim pentru
o aplicatie.
Bugetul total
poate fi
contractat pe
baza unei
singure sau a
mai multor
aplicatii.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

30 august
2017

http://www.
mmediu.ro/
articol/ghid
ulaplicantuluicerere-depropuneride-proiectein-cadrulfonduluipentrurelatiibilateraleaferentprogramului
-ro02biodiversitat
e-si-serviciialeecosistemel
orimplementa
t-in-cadrulmecanismul
ui-financiarsee-20092014/2036
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein

Program de
finantare

Programul RO04
Reducerea
substantelor
periculoase

Guvernul
Romaniei
(GRANTURILE SEE
2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Prevenirea daunelor
si a efectelor
secundare asupra
mediului cauzate de
substante chimice si
deseuri periculoase

Solicitanti eligibili

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul
donator si alte institutii
relevante si organizatii
non-guvernamentale din
Romania si stakeholderi
din statele donatoare

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/
actiunilor vizand prevenirea efectelor negative
ale substantelor chimice si deseurilor
periculoase asupra mediului prin cooperare si
transfer de cunostinte cu institutii similare din
statele donatoare.
Programul va consolida capacitatea entitatilor
publice responsabile de implementarea si
aplicarea legislatiei si strategiilor europene
privind substantele chimice si deseurile
periculoase.
De asemenea, programul va imbunatati
monitorizarea substantelor periculoase in mediu,
scopul final fiind acela de a preveni bolile si
efectele substantelor chimice si deseurilor
periculoase asupra sanatatii umane si mediului.
Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunostinte,
experiente, tehnologie, bune practici intre entitati
similare din Romania si statele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre
aceste tari in scopul atingerii obiectivelor majore
ale Programului RO04 .

Bugetul
apelului:
100.000 euro

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati
sunt considerate eligibile:

Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza
scopului programului (Participantii la
activitati trebuie sa cunoasca limba de
lucru pentru a putea participa la toate
sesiunile atelierelor/vizitelor de
studiu/conferintelor etc)

Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza
scopului programului
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Nu este
stabilit bugetul
maxim pentru
o aplicatie.
Bugetul total
poate fi
contractat pe
baza unei
singure sau a
mai multor
aplicatii.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

30 august
2017

http://www.
mmediu.ro/
articol/ghid
ulaplicantuluicerere-depropuneride-proiectein-cadrulfonduluipentrurelatiibilateraleaferentprogramului
-ro04reducereasubstantelo
rpericuloase
implementa
t-in-cadrulmecanismul
ui-financiarsee-20092014/2038
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein

Program de
finantare

Programul RO05
Eficienta
energetica

Guvernul
Romaniei
(GRANTURILE SEE
2009-2014)

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Obiectivul general al
programului este
acela de a reduce
emisiile de gaze cu
efect de sera si de
poluanti atmosferici.
Fondul pentru Relatii
Bilaterale aferent
Programului RO05
va sprijini si
consolida relatiile
dintre tarile
donatoare si
Romania in
domeniul eficientei
energetice.

Institutii publice, autoritati
publice centrale sau
locale;

Initiativele finantate in cadrul prezentului apel de
propuneri vor include activitati menite sa
consolideze dimensiunea bilaterala a
programului si sa contribuie la dezvoltarea
relatiilor bilaterale prin cooperare si transfer de
cunostinte intre beneficiari si parteneri eligibili
din Romania si statele donatoare in domeniul
eficientei energetice si in conformitate cu
urmatoarele obiective:

Minim 30.000
euro

Organizatii
interguvernamentale;

Agentii guvernamentale;

Institutii de invatamant
superior si institute de
cercetare;

Organizatii nonguvernamentale, asociatii,
fundatii, sindicate,
patronate care activeaza
in domeniul eficientei
energetice (sunt eligibili
numai aplicantii din
aceasta categorie care
indeplinesc conditia de a fi
derulat aceasta activitate
timp de cel putin un an
fiscal integral).
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Cresterea eficientei energetice in cladiri;
Cresterea eficientei energetice in industrie
si in sectorul transporturilor;
Utilizarea eficienta a caldurii rezultate;
Imbunatatirea capacitatii la nivel national,
regional si local, sa intreprinda masuri de
eficienta energetica;
Cresterea constientizarii si educatiei in
domeniul eficientei energetice.

Maxim
139.417 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

28 februarie
2017

http://www.
eeagrants.r
o/ro/-/apeldeschisfondulpentrurelatiibilateraleprogramulro-05eficientaenergeticagranturisee-
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein

Program de
finantare

Programul RO07
Adaptarea la
schimbari
climatice

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

Reducerea
vulnerabilitatii
umane si a
ecosistemelor la
schimbarile climatice

Solicitanti eligibili

Promotorul de Proiect,
partenerii de proiect si
entitati din statul donator.

(GRANTURILE SEE
2009-2014)

NOU!

Uniunea
Europeana

„Europa
diversitatilor” –
proiect pilot
(PROGRAMUL
DREPTURI,
EGALITATE,
CETATENIE 20142020)

Scopul cererii
„Europa
diversitatilor” este de
a consolida motto-ul
Uniunii Europene:
„Unitate in
diversitate”, in
special la nivel local
si regional.

Parti interesate de la nivel
local si regional, in
particular autoritati publice
(orase, municipalitati,
regiuni) asociatii de
tineret, ONG-uri,
universitati si scoli, etc.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Fondul este destinat sustinerii proiectelor/
actiunilor vizand reducerea vulnerabilitatii
umane si a ecosistemelor la schimbarile
climatice prin cooperare si transfer de cunostinte
cu institutii similare din statele donatoarei.
Astfel, proiectele/actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunostinte,
experiente, tehnologie, bune practici intre entitati
similare din Romania sistatele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relatiilor bilaterale intre
aceste tari in scopul atingerii obiectivelor majore
ale Programului RO07.
In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati
sunt considerate eligibile:

Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza
scopului programului (Participantii la
activitati trebuie sa cunoasca limba de
lucru pentru a putea participa la toate
sesiunile atelierelor/vizitelor de
studiu/conferintelor etc)

Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza
scopului programului

Bugetul
apelului:
149.555 euro

Proiectul-pilot are ca scop:

Intre 150.000
– 250.000
euro/ proiect






NOU!
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sa finanteze formari, seminarii, ateliere de
lucru si conferinte cu privire la modul de a
mentine unicitatea Europei diversitatilor si
modul in care sa fie promovata unitatea in
diversitate;
sa promoveze schimbul de bune practici in
lupta impotriva discriminarii si promovarea
diversitatii la nivel local si regional;
sa ajute la identificarea si vizarea practicilor
discriminatorii la nivel local si regional si
crearea unei intelegeri intre societatile
majoritare si cele minoritare.

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

0%

30 august
2017

http://www.
mmediu.ro/
articol/ghid
ulaplicantuluicerere-depropuneride-proiectein-cadrulfonduluipentrurelatiibilateraleaferentprogramului
-ro07adaptarealaschimbariclimaticefinantatpringranturilesee-20092014/2040

Minim 20%

28 februarie
2017

http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/rec/topic
s/rec-rppieudi-ag2016.html

Bugetul eligibil
pentru
organizarea
de
evenimente in
comun cu
entitatile din
statele
donatoare nu
trebuie sa
depaseasca
suma de
10.000 euro.
Bugetul total
poate fi
contractat pe
baza unei
singure sau a
mai multor
aplicatii.

Comisia se
asteapta sa
finanteze
pana la 4
proiecte pilot.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Programul Pilot
Start Up mediu
Ecoturism

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Stimularea
conservarii naturii in
contextul tranzitiei la
economia verde prin
implementarea
conceptului de
destinatie de
ecoturism in zonele
ce au asociate/care
includ arii naturale
protejate

Unitati administrativteritoriale, inclusiv
subdiviziuni administrativ teritoriale ale acestora,
institutii publice,

Programul isi propune sa finanteze proiecte
pentru crearea unor trasee tematice integrate si
a infrastructurii adiacente in scopul dezvoltarii
destinatiilor de eco-turism, pe urmatoarele teme
de finantare:

Maxim
200.000 euro

organizatii
neguvernamentale,



Tema de finantare A - dezvoltarea de
infrastructura de acces, de puncte de
informare turistica si protectia mediului/
refugii, de infrastructura de informare si
interpretare a naturii si culturii locale si
facilitati pentru servicii locale de ecoturism:
A.1. Proiecte privind activitati de
constructie / amenajare / dotari
A.2. Proiecte ce includ activitati
complementare



Tema de finantare B - programe de
crestere a capacitatii resurselor umane
pentru managementul si administrarea
destinatiei la nivelul zonelor ce au asociate
arii naturale protejate
- cursuri de pregatire si specializare
profesionala pentru personalul autoritatii
publice locale, al ariei protejate si al
operatorilor de activitati turistice sau de
planificare turistica in aria dedicata
proiectului, inclusiv cu privire la modalitatea
de organizare de evenimente culturale,
sportive, gastronomice cu caracter
responsabil avand impact negativ de mediu
si social minim

operatori economici,
muzee,
institutii din sistemul
national de
cercetaredezvoltare,
institutii de invatamant
superior acreditate
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Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://afm.ro
/eco_turism
.php
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Programul privind
conservarea
biodiversitatii si
administrarea
ariilor naturale
protejate

Imbunatatirea si
mentinerea starii de
conservare a ariilor
naturale protejate
din Romania si
implicit a speciilor si
habitatelor de
interes conservativ,
care au stat la baza
declararii ariilor
naturale protejate

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Unitati administrativteritoriale inclusiv
subdiviziuni ale acestora,
institutii publice
organizatii
neguvernamentale,
muzee,
institute de cercetaredezvoltare de drept public
si
institutii de invatamant
superior acreditate.
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Activitati eligibile

Programul isi propune sa finanteze proiecte ce
contribuie la imbunatatirea si mentinerea starii
de conservare a ariilor naturale protejate din
Romania si implicit a speciilor si habitatelor de
interes conservativ, care au stat la baza
declararii ariilor naturale protejate, astfel incat:
a) sa realizeze implementarea de masuri de
conservare destinate speciilor si habitatelor de
interes conservativ care au stat la baza
declararii ariilor naturale protejate de pe teritoriul
Romaniei, cu scopul imbunatatirii si/sau
mentinerii starii de conservare a acestora;
b) sa promoveze implementarea de abordari
demonstrative si bune practici in domeniul
conservarii biodiversitatii, adresate ariilor
naturale protejate din Romania
Tipurile de activitati cuprinse in proiectele
finantate sunt urmatoarele:
a) activitati pregatitoare prin intermediul carora
se asigura baza teoretica pentru implementarea
activitatilor concrete de conservare. Activitatile
vizeaza elaborarea de studii de fezabilitate (ce
includ realizarea si realizarea studiilor
subsecvente) care fundamenteaza in mod
detaliat masurile de conservare ce vor fi
implementate.
b) activitati/masuri concrete de conservare
adresate speciilor, habitatelor si elementelor de
interes conservativ ale ariilor naturale protejate
din Romania. Se urmareste ca prin intermediul
acestor activitati sa se obtina rezultate, cum ar fi
reconstructia ecologica/ refacerea unor habitate
(se cuantifica suprafata restaurata in ha),
protejarea unor specii (numarul speciilor vizate).
c) activitati de informare si constientizare a
factorilor interesati vizati de masurile de
conservare implementate in cadrul proiectului.

Valoarea
grantului

Maxim
2.250.000 lei

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.
mmediu.ro/
articol/mma
p-supunedezbateriipubliceproiectulde-ompentruaprobareaghidului-definantare-aprogramului
-privindconservare
abiodiversitat
ii-siadministrar
ea-ariilornaturaleprotejate/18
28
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Programul vizand
educatia si
constientizarea
publicului privind
protectia mediului
inconjurator

Prin program se
finanteaza activitati
de educatie si
constientizare care
sa vizeze unul sau
mai multe dintre
domeniile de
finantare ale
programului,
identificate ca
masuri-cheie in
procesul de tranzitie
la economia verde,
din una sau mai
multe dintre
urmatoarele
categorii:
a) ecoturism si
turism durabil
b) economia
circulara si
managementul
deseurilor
c) regenerare
urbana si cladiri
verzi
d) ecoantreprenoriat si
eco-inovare
e) achizitii verzi

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Organizatii
neguvernamentale

Activitati eligibile



Partenerii pot fi:
a) organizatii
neguvernamentale si
nonprofit cu aceleasi
caracteristici precum cele
mentionate mai sus
pentru solicitant,





b) universitati, alte institutii
de educatie sau institute
de cercetare nonprofit
c) institutii ale
administratiei publice
locale judetene, sau
centrale
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dezvoltarea de activitati de invatare
practica si in scopuri demonstrative,
ateliere, cursuri, competitii, programe in
natura si activitati pe teren si altele
similare care sa conduca la constientizare
si educare prin abordare participativa a
grupului-tinta cu ajutorul initiativelor
concrete;
dezvoltarea de produse, servicii, aplicatii
web si mobile si alte activitati concrete
dedicate educarii si constientizarii
publicului cu privire la domeniile de
finantare ale acestui apel;
activitati specifice de educatie/
sensibilizare/ constientizare orientate
catre categorii de grupuri-tinta eligible cu
scopul obtinerii angajamentului acestora
pentru atingerea scopului programului si
contributia la domeniile de finantare –
profesori, educatori, lideri de opinie
formali si informali, mediul de afaceri;
organizarea de activitati mobile de tip
caravana si campanii la firul-ierbii pentru
constientizare, educare si incurajare a
actiunii efective;
organizarea de conferinte, evenimente,
festivaluri;
organizarea si derularea de campanii
media cu diverse componente – tv, presa,
internet (pagina web aferenta proiectului
si media sociale), outdoor, utilizarea de
tiparituri - pentru constientizare si de
educare;
realizare concept grafic, strategie, design
si creatie de identitate, plan de campanie,
informare, promovare, organizare de
eveniment.

Valoarea
grantului

Maxim
450.000 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 5%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.
mmediu.ro/
articol/mma
p-supunedezbateriipubliceproiectulde-ompentruaprobareaghidului-definantare-aprogramului
-vizandeducatia-siconstientiza
reapubliculuiprivindprotectiamediuluiinconjurator
/1824
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Sprijin pentru
sustinerea
masurilor din
SCAP, SMBR,
documente
strategice
nationale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Sisteme unitare de
management al
calitatii si
performantei
implementate in
autoritatile si
institutiile publice
centrale;
Aplicarea sistemului
de politici bazate pe
dovezi in autoritatile
si institutiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante a
impactului;
Cadru pentru
sprijinirea dezvoltarii
la nivel local si
pentru cresterea
calitatii serviciilor
publice implementat;
Fondul activ al
legislatiei
sistematizat si
simplificat progresiv;
Proceduri
simplificate pentru
reducerea poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri
implementate in
concordanta cu
Strategia pentru o
mai buna
reglementare

Solicitanti eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;

Activitati eligibile



Dezvoltarea de sisteme si instrumente de
management



Cresterea calitatii reglementarilor



Simplificarea procedurilor administrative si
reducerea birocratiei pentru cetateni si
mediul de afaceri



Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor
personalului din autoritatile si institutiile
publice centrale

Ministere;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Consiliul legislativ;
Secretariatul General al
Camerei Deputatilor;

Valoarea
grantului

Suma minima
aferenta unui
proiect:
700.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
15.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriadmi
nistratie.ro/l
ansare-inconsultarea-ghidurilorsolicitantulu
i-nr-ip32015-sicp-22015/

Secretariatul General al
Senatului;
autoritati si institutii
publice centrale cu
responsabilitati stabilite in
SMBR.
Categorii de parteneri
eligibili:
autoritati si institutii
publice centrale asa cum
sunt ele adresate in
SCAP;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.
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9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
dezvoltarea si
implementarea de
metode unitare de
management in
domeniul
resurselor umane

Scopul acestei
cereri de proiecte
este de a sprijini
autoritatile si
institutiile publice
centrale cu
competente in
domeniu de a
dezvolta si aplica un
sistem unitar de
politici de resurse
umane care sa
asigure un
management unitar
si coerent al
acestora

Agentia Nationala a
Functionarilor Publici;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Ministerul Finantelor
Publice;
Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice;

Dezvoltarea unui cadru legal si institutional
privind managementul resurselor umane:
 studii, analize pentru fundamentarea
politicilor si strategiilor in domeniul
managementului resurselor umane;
 studii, analize pentru revizuirea cadrului
legal, institutional si functional aferent
managementului personalului din
administratia publica;
 sustinerea clarificarii rolurilor si
responsabilitatilor asociate fiecarei
categorii de personal si revizuirea in
consecinta a legislatiei;
 analiza situatiei curente a actualelor
sisteme de recrutare, evaluare,
formare/perfectionare si dezvoltare a
carierei in functia publica;
 sustinerea revizuirii reglementarilor privind
managementul unitar al personalului din
administratia publica, inclusiv recrutare si
evaluare;
 sprijin pentru redefinirea sistemului de
formare profesionala;
etc

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, O.S.
1.2)

APEL NELANSAT

Parteneri eligibili sunt
urmatoarele tipuri de
institutii, care au
competentele/ atributiile
necesare si dovedite
(conform documentelor de
constituire/infiintare/organi
zare si functionare) in
domeniul in care se
incadreaza obiectivele
proiectului propus:
autoritati si institutii
publice centrale;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare;
Academia Romana.
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://poca.r
o/lf-inconsultare/l
ansarea-inconsultarea-ghiduluisolicitantulu
i-nr-ip62016mysmispoca9512/

Aplicarea de instrumente moderne de
management al resurselor umane pentru
cresterea profesionalismului si a atractivitatii
administratiei publice:

dezvoltarea de instrumente, mecanisme,
ghiduri, proceduri pentru implementarea
reglementarilor de management al
resurselor umane;

dezvoltarea de competente la nivelul
personalului, care are atributii in ceea ce
priveste deciziile de resurse umane si
gestionarea resurselor umane;
etc

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
capacitatii ONGurilor si a
partenerilor sociali
de a formula
politici publice
alternative

Capacitate crescuta
a ONG-urilor si
partenerilor sociali
de a se implica in
formularea si
promovarea de
propuneri alternative
la politicile publice
initiate de Guvern;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

Propuneri alternative
la politicile publice
venite din partea
ONG-urilor,
acceptate.

Solicitanti eligibili

ONG-uri;
Parteneri sociali.

Categorii de parteneri
eligibili:
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare;
Academia Romana

APEL NELANSAT
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Masuri pentru sustinerea ONG-urilor si a
partenerilor sociali:

dezvoltarea de instrumente independente
de monitorizare si evaluare a politicilor
publice;

dezvoltarea de mecanisme/instrumente de
consolidare a dialogului social si civic;

dezvoltarea de actiuni de formulare si
promovare de propuneri alternative la
politicile publice initiate de Guvern, conform
SCAP;

dezvoltarea de proceduri, mecanisme
pentru sustinerea si promovarea
initiativelor de reforma a administratiei
publice si de interactiune cu autoritatile si
institutiile administratiei publice;

dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si
a ONG prin instruiri, activitati intreprinse in
comun, participarea si dezvoltarea de
retele tematice locale/nationale/europene;

dezvoltarea responsabilitatii civice, de
implicare a comunitatilor locale in viata
publica si de participare la procesele
decizionale, de promovare a egalitati de
sanse si nediscriminarii, precum si a
dezvoltarii durabile.

Suma minima
aferenta unui
proiect:
250.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
1.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriadmi
nistratie.ro/l
ansare-inconsultarea-ghidurilorsolicitantulu
i-nr-ip32015-sicp-22015/

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
actiunilor privind
aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate, precum
si a masurilor
referitoare la
prevenirea
coruptiei la nivelul
autoritatilor si
institutiilor publice

Aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
implementare a
masurilor referitoare
la prevenirea
coruptiei si a
indicatorilor de
evaluare in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
constientizare a
coruptiei atat in
randul cetatenilor
cat si al personalului
din administratia
publica;
Imbunatatirea
cunostintelor si a
competentelor
personalului din
autoritatile si
institutiile publice in
ceea ce priveste
prevenirea coruptiei.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 2,
O.S. 2.2)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Autoritati si institutii
publice centrale asa cum
sunt ele adresate in
SCAP;
Autoritati si institutii
publice locale de la nivelul
judetelor si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Categorii de parteneri
eligibili:
Autoritati si institutii
publice centrale asa cum
sunt ele adresate in
SCAP;
Autoritati si institutii
publice locale de la nivelul
judetelor si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.
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Activitati eligibile

Mecanisme administrative:

introducerea unor masuri/mecanisme
suplimentare de control pentru sectoarele
vulnerabile la coruptie si pentru institutiile
care au inregistrat incidente recurente de
integritate (de exemplu, reducerea platilor
informale, folosind instrumentele standard
de monitorizare si control, sistem de
feedback pentru pacienti);
Capacitatea administrativa de a preveni si a
reduce coruptia:

actualizarea cadrului general pentru
definirea si monitorizarea conformitatii cu
normele de conduita;

sprijinirea dezvoltarii si implementarii de
mecanisme care sa faciliteze punerea in
aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si
integritatii (ghiduri, manuale de bune
practici, colectii de cazuri de testare,
standarde de etica si integritate etc.);

masuri de sprijin pentru implementarea
masurilor anticoruptie reglementate de
legislatia nationala si monitorizate de catre
SNA;

cresterea capacitatii operationale a
Secretariatului tehnic al SNA de a actiona
ca un centru autentic de resurse
anticoruptie;

dezvoltarea capacitatii analitice de a
efectua activitati de evaluare a riscurilor pe
planuri sectoriale de actiune de combatere
a coruptiei;

precum si intre autoritatile publice privind
monitorizarea si evaluarea implementarii
masurilor anticoruptie;

Valoarea
grantului

Suma minima
aferenta unui
proiect:
300.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
9.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriadmi
nistratie.ro/r
e-lansareinconsultarepublica-aghidurilorsolicitantulu
i-pentrucererile-deproiecte-nrip22015-sicp12015/

Educatie anticoruptie

9 DECEMBRIE 2016

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontala si
verticala intre
actorii din lantul de
aprovizionare in
sectoarele agricol
si pomicol

Obiectivul acestor
sub-masuri este
acela de a promova
cooperarea intre
actorii locali, in
scopul
comercializarii
produselor
agoalimentare prin
intermediul lanturilor
scurte de
aprovizionare.

Parteneriatele constituite
in baza unui acord de
cooperare din cel putin un
partener din categoriile de
mai jos si cel putin un
fermier sau un grup de
producatori/o cooperativa
care isi desfasoara
activitatea in sectorul
agricol/pomicol, in functie
de submasura.

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
16.4 si 16.4a)

APEL NELANSAT

Fermieri;
Sub-masurile nu
presupun numai
cooperarea dintre
fermieri, procesatori,
comercianti
alimentari cu
amanuntul,
restaurante, hoteluri
si alte forme de
cazare in mediul
rural, ci si realizarea
de parteneriate cu
organizatii
neguvernamentale
si autoritati publice.

Activitati eligibile

Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare
si investitii tangibile si/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implica
cel putin doua entitati care coopereaza pentru:


Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de
aprovizionare/piete locale (cu produse
alimentare), si/sau



Activitati de promovare referitoare la
crearea/dezvoltarea unui lant scurt (sau
lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse
alimentare) si la piata locala deservita de
acest lant/aceste lanturi.

Valoarea
grantului

Maxim
100.000 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
https://porta
l.afir.info/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice

Microintreprinderi si
intreprinderi mici;
Organizatii
neguvernamentale;
Consilii locale;
Unitati scolare (inclusiv
universitatile de profil),
unitatile sanitare, de
agrement si de alimentatie
publica.

Sunt eligibile si
parteneriatele formate
doar din fermieri. In cadrul
unui Acord de Cooperare
cel putin unul dintre
fermieri trebuie sa
desfasoare activitati
agricole autorizate
(inclusiv persoana fizica
autorizata, intreprindere
individuala, intreprindere
familiala).
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Formarea
personalului
implicat in
implementarea
programelor
prioritare de
sanatate
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 4,
PI 9 iv)

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
nivelului de
competente al
profesionistilor din
sectorul medical.

Solicitanti eligibili

Ministerul Sanatatii
Ministerul Sanatatii in
parteneriat cu actori
relevanti (universitati,
ONG-uri relevante)
Autoritati publice (inclusiv
cei din autoritatile de
sanatate publica,
institutele si instit utiile
medicale)
Autoritati publice (inclusiv
cei din autoritatile de
sanatate publica,
institutele si institutiile
medicale) in parteneriat
cu actori relevanti
(universitati, ONG-uri
relevante)

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Activitatea 1: Furnizarea programelor de
formare profesionala specifica
Sunt eligibile EXCLUSIV programele de formare
specifica din domeniile programelor prioritare de
sanatate, respectiv cele aferente urmatoarelor
domenii:
1. Sanatatea femeii si copilului
1.a. Mortalitate infantila si risc de deces
neonatal
1.b. Malformatii congenitale si boli genetice
2. Boli netransmisibile majore
2.a. Boli cardiovasculare
2.b. Cancer
2.c. Diabet zaharat
2.d. Bolile respiratorii
2.e. Boli endocrine/disfunctii tiroidiene
2. f. Boli pulmonare cronice
2.g. Boala cronica de rinichi
3. Boli transmisibile
3.a. Boli infectioase transmisibile prioritare
(tuberculoza; HIV/SIDA, hepatite virale cronice
B si C )
4 . Sanatate mintala
5. Boli rare (inclusiv genetica medicala)

Valoarea
minima
eligibila a unui
proiect este
de 1.200.000
euro.

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

16
decembrie
2016

http://www.f
onduriue.ro/pocu2014#imple
mentareprogram

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect este
de 3.000.000
euro.

Activitatea 2: Participarea persoanelor din
grupul tinta la schimburi de experienta/
schimburi de bune practici, inclusiv in contextul
actiunilor de cooperare transnationale.
Aceasta activitate urmareste imbunatatirea
cadrului metodologic si a competentelor tehnice
a specialistilor din domeniul medical, cresterea
gradului de implicare a specialistilor romani in
initiativele europene de schimb de informatii.In
cadrul acestei activitati se vor finanta:
• Participare la programe de formare, congrese,
workshop uri in domeniile prioritare de sanatate;
• Efectuarea de stagii practice
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Renastere rurala –
stimularea inovarii
si oportunitati de
afaceri

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Stimularea inovarii
in zonele rurale

Solicitanti eligibili

Orice entitate constituita
legal intr-o tara
participanta la program
Pentru actiunile de
inovare si cercetare si
actiunile de inovare,
parteneriatul pentru un
proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si
acestea sa fie stabilite in
trei tari diferite. Entitatile
trebuie sa fie
independente una fata de
alta.
Pentru actiunile de
coordonare si sprijin – cel
putin o entitate legal
constituita intr-un stat
membru al UE sau intro
tara asociata la programul
Orizont 2020.
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Activitati eligibile

Tematici:
RUR-02-2017: „Interactiuni in zonele rurale de
coasta: sinergii intre consolidarea terenurilor si
activitatile maritime”
RUR-03-2017: „Catre 2030 – politici si
instrumente de sprijin decizional pentru o
abordare integrata a gestionarii terenurilor ca
resursa”
RUR-05-2017: „Noi politici publice, modele de
afaceri si mecanisme pentru aprovizionare
durabila si plata pentru serviciile ecosistemice
forestiere”
RUR-09-2017: „Modele de afaceri pentru
economiile rurale moderne”
RUR-10-2016/2017: „Retele tematice care
reunesc cunostinte pregatite pentru practica”
RUR–12-2017: „Retele de ferme europene
pentru a stimula schimburile de cunostinte
tematice si a elimina decalajul de inovare”
RUR-13-2017: „Construirea unui viitor sistem al
stiintei si educatiei, apt sa livreze pentru
practica” RUR-15-2017: „Beneficiile de a lucra
cu alte persoane – promovarea capitalului social
in sectorul agricol”
RUR-16-2017: „Optimizarea abordarilor de
proiecte de inovare interactive si realizarile
politicilor UE pentru a accelera inovarea in
zonele rurale”

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Pentru actiuni
de cercetare si
inovare - 0%
Pentru actiuni
de inovare -30%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

14 februarie
si
13
septembrie
2017

https://ec.e
uropa.eu/re
search/parti
cipants/port
al/desktop/
en/opportun
ities/h2020/
calls/h2020
-rur-20162017.html#
c,topics=cal
lIdentifier/t/
H2020RUR-20162017/1/1/1/
defaultgroup&call
Status/t/For
thcoming/1/
1/0/defaultgroup&call
Status/t/Op
en/1/1/0/def
aultgroup&call
Status/t/Clo
sed/1/1/0/d
efaultgroup&+ide
ntifier/desc
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Intelegerea
Europei,
promovarea
spatiului public si
cultural european
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

O mai buna
intelegere a unitatii
culturale si sociale a
Europei si a
diversitatii ei

Solicitanti eligibili

Orice entitate constituita
legal in tarile participante
la program.
Pentru actiunile de inovare
si cercetare, parteneriatul
pentru un proiect ar trebui
sa includa cel putin 3
entitati si acestea sa fie
stabilite in trei tari diferite;
entitatile trebuie sa fie
independente una fata de
alta.
Pentru actiunile de
coordonare si sprijin – cel
putin o entitate legal
constituita intr-un stat
membru al UE sau intr-o
tara asociata la programul
Orizont 2020.
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Activitati eligibile

Tematici:
CULT-COOP-01-2017: “Discursuri democratice
si statul de drept”;
CULT-COOP-02-2017: „Imbunatatirea intelegerii
reciproce intre europeni, lucrand la aspectele cu
probleme din trecut”;
CULT-COOP-03-2017: „Alfabetizarea culturala a
tinerei generatii din Europa”;
CULT-COOP-04-2017: „Povestiri contemporane
ale Europei in practicile artistice si creative”;
CULT-COOP-05-2017: „Diversitatea religioasa
in Europa – trecut, prezent si viitor”;
CULT-COOP-06-2017: „Abordari participative si
inovare sociala in cultura”;
CULT-COOP-07-2017: „Patrimoniu cultural al
regiunilor de coasta si maritime din Europa”;
CULT-COOP-09-2017: „Patrimoniul cultural
european, acces si analize pentru o mai bogata
interpretare a trecutului”;
CULT-COOP-10-2017: „Cultura, integrare si
spatiul public european”;
CULT-COOP-11-2017: „Sa intelegem
transformarea administratiilor publice europene”;
CULT-COOP-12-2017: „Importanta valorilor
culturale si fundamentale pentru a face fata
provocarilor migratiei”.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila
Actiunile de
cercetare si
inovare si cele
de coordonare si
sprijin - 0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

2 februarie
si 13
septembrie
2017

https://ec.e
uropa.eu/re
search/parti
cipants/port
al/desktop/
en/opportun
ities/h2020/
calls/h2020
-sc6-cultcoop-20162017.html#
c,topics=cal
lIdentifier/t/
H2020SC6-CULTCOOP20162017/1/1/1/
defaultgroup&call
Status/t/For
thcoming/1/
1/0/defaultgroup&call
Status/t/Op
en/1/1/0/def
aultgroup&call
Status/t/Clo
sed/1/1/0/d
efaultgroup&+ide
ntifier/desc
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul Justitie
Programul
Drepturi, Egalitate
si Cetatenie

Obiectivul
programului

Prevenirea si
combaterea
rasismului,
xenofobiei,
homofobiei si a
oricarei alte forme
de intoleranta

Solicitanti eligibili

Orice entitate publica sau
privata orientata non-profit
:
autoritati publice (locale,
regionale, nationale),

Activitati eligibile





asociatii, ONG-uri,
universitati si scoli, etc.







invatarea reciproca privind toleranta,
respectul si nediscriminarea, schimbul de
bune practici si cooperarea intre actoriicheie, inclusiv reprezentanti ai
comunitatilor;
dezvoltarea instrumentelor de
monitorizare si transparenta privind crima
si discursul din ura;
activitati de consolidare a capacitatilor si
de formare pentru partile interesate cheie,
inclusiv reprezentanti ai comunitatilor si
tinerilor;
diseminare, activitati de sensibilizare si
campanii (de exemplu, productia de
povestiri si naratiuni alternative) care sa
aibe ca scop prevenirea antisemitismului,
urii fata de musulmani, sentimentelor
xenofobe sau antimigranti, homofobiei si
transfobiei si a altor forme de intoleranta;
sprijinirea liderilor comunitatii si a
autoritatilor locale pentru a lupta impotriva
rasismului, xenofobiei si a altor intolerante
asociate acestora.

Valoarea
grantului

Minimum
75.000 euro /
proiect

Contributia
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

5 ianuarie
2017

http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/rec/topic
s/rec-rracraci-ag2016.html

Prioritati:
– proiecte locale privind prevenirea si
combaterea antisemitismului, urii si intolerantei
impotriva musulmanilor;
– proiecte privind prevenirea si combaterea
homofobiei si transfobiei;
– proiecte care promoveaza dezvoltarea
instrumentelor si a practicilor de prevenire
(contranaratiunile), monitorizeaza si combat
discursul din ura online, incluzand, fara a se
limita la, mijloacele de drept penal;
– proiecte pentru a crea o mai buna intelegere
intre comunitati, inclusiv comunitatile religioase,
precum si prevenirea si combaterea rasismului
si a xenofobiei prin activitati interreligioase si
interculturale.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Sprijin pentru
masurile de
informare privind
politica agricola
comuna (PAC)
pentru anul 2017

Obiectivul
programului

In cazul publicului
larg – obiectivul este
de a spori, in randul
cetatenilor, gradul
de cunoastere a
importantei
sprijinului UE pentru
agricultura si pentru
dezvoltarea rurala
prin intermediul
PAC.

Solicitanti eligibili

Organizatii nonprofit
(private sau publice);
autoritati publice
(nationale, regionale,
locale);

Activitati eligibile

Propunerea de masuri de informare trebuie sa
ilustreze modul in care contribuie PAC la
realizarea prioritatilor politice ale Comisiei.
Este necesar ca propunerile sa acopere in mod
specific contributia PAC la:
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Contributia
beneficiarului

Minimum 70.0
00 euro si
maximum
500.000 euro

Minim 40% din
costurile eligibile
suportate efectiv

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

15
decembrie
2016

http://ec.eur
opa.eu/agri
culture/gran
ts-forinformationmeasures/

asociatii europene;
universitati;



institutii de invatamant;
In cazul partilor
interesate –
obiectivul este de a
stabili un dialog cu
partile interesate (in
principal fermieri si
alte parti interesate
care activeaza in
zonele rurale) pentru
a comunica pe tema
PAC in
circumscriptiile lor,
precum si in randul
publicului larg.

Valoarea
grantului

centre de cercetare;



societati (de exemplu,
societati din domeniul
comunicarii mass-media)




stimularea crearii de locuri de munca, a
cresterii economice si a investitiilor in
zonele rurale si mentinerea unor comunitati
rurale viabile pe intreg teritoriul UE;
atingerea obiectivelor cadrului de politici
UE privind clima si energia pentru 2030, in
special in ceea ce priveste potentialul
agriculturii si al silviculturii de a juca un rol
in masurile menite sa reduca schimbarile
climatice si sa asigure adaptarea la
acestea;
productia agricola durabila care
indeplineste cele doua cerinte pereche de
a asigura securitatea alimentara si
protectia mediului rural, inclusiv in ceea ce
priveste calitatea si cantitatea apei;
asigurarea unui venit echitabil pentru
agricultorii din lantul agroalimentar pentru a
mentine viabilitatea productiei agricole
europene si viitorul modelului de
exploatatie agricola de tip familial.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Premierea
participarii la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Cresterea vizibilitatii
Romaniei la nivel
international in
domeniul cercetarii
si inovarii;

Organizatii de cercetare
de drept public sau privat
din Romania care
implementeaza proiectele
castigate la competitiile
Orizont 2020

Finantarea nationala se aloca pentru activitati
suport in sprijinul activitatilor de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participari la conferinte
etc.). Aceasta finantare va fi alocata
departamentului din universitate sau institutului,
care deruleaza proiectul finantat de Comisia
Europeana.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de CE
de tip ERA
Chair;
Pentru restul
instrumentelor
de finantare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
institutiei
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
institutiei
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Consolidarea
sistemului national
de CDI prin
intensificarea
colaborarii in
cercetarea
europeana de
excelenta;
Cresterea calitatii
proiectelor cu
participanti romani la
Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de catre
acestia in viitoarele
proiecte Orizont
2020;
Cresterea
sustenabilitatii
participarii
institutiilor romanesti
in proiecte cu
finantare
internationala;
Cresterea ponderii
finantarii externe in
totalul cheltuielilor
nationale de
cercetaredezvoltare.
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Activitatile propuse trebuie sa conduca la
consolidarea capacitatii institutionale de a
participa in mod sustinut la noi competitii
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Depunere
continua

http://uefisc
di.gov.ro/art
icole/4440/
PremiereaparticipariilaOrizont202
0.html
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului national
de cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
institutiilor de profil;
cresterea eficientei
utilizarii resurselor in
organizatiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calitatii si
relevantei
activitatilor CDI;
cresterea
atractivitatii
sistemului si
deschiderea
organizatiilor de
cercetare catre
comunitatea
internationala;
modernizarea
administratiei
publice din sectorul
cercetarii.
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Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora
Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:


Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare
infiintate in baza unor
acorduri internationale

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare
constituire echipe independente,
reintegrarea cercetatorilor din diaspora,
burse pentru cercetatori debutanti,
mobilitatea cercetatorilor, premiere
rezultate cercetare)



Suport CDI
(Dezvoltare institutionala, investitii,
integrare si interconectare)

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

31
decembrie
2020

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-1capacitatesistem.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Schema de ajutor
de stat „Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cresterea
competitivitatii
economiei
romanesti prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Obiectivul
programului

Stimularea
progresului
intreprinderilor pe
lanturile de valoare
si a parteneriatelor
cu universitatile
publice, prin
maximizarea valorii
adaugate din
productia de bunuri
inovatoare bazate
pe cercetare
stiintifica;
cresterea capacitatii
intreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generatie
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelor-tinta;
crearea unui mediu
stimulativ pentru
initiativa sectorului
privat;
sustinerea
proceselor de
specializare
inteligenta;

Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome





Centre internationale de
cercetare-dezvoltare
infiintate in baza unor
acorduri internationale













Proiect experimental-demnstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul
economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc stiintific

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

31
decembrie
2020

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-2competitivit
ate.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

dezvoltarea
activitatilor CDI in
domenii de interes
social general.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeana si
internationala”

Cresterea
competitivitatii
internationale a
cercetarii romanesti
in atragerea
finantarii externe
pentru cercetare;

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi

consolidarea
sistemului national
de cercetaredezvoltare si inovare
prin intensificarea
cooperarii stiintifice
internationale;

Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

participarea
Romaniei la
Programul Orizont
2020, la Initiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
Romaniei in
organizatii si
programe
paneuropene si
internationale de
cercetare;

Solicitanti eligibili

Intreprinderi care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare
infiintate in baza unor
acorduri internationale

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se
incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:




Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

31
decembrie
2020

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-3-coopeuropeana.
pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

cresterea vizibilitatii
Romaniei in
domeniul cercetarii,
dezvoltarii si inovarii.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Norvegia,
Islanda si
Liechtenstein

Program de
finantare

Cerere de
propuneri pentru
actiuni de
parteneriat
(PROGRAMUL
PA16/RO12
“CONSERVAREA
SI
REVITALIZAREA
PATRIMONIULUI
CULTURAL SI
NATURAL”)

Obiectivul
programului

Sustinerea
activitatilor de
colaborare, schimb
de experienta,
transfer de
cunostinte,
tehnologie si bune
practici
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Institutii publice: autoritati
publice, institutii culturale
si arhivele statului;

Actiuni de parteneriat intre operatorii culturali din
Romania si cei din statele donatoare eligibile
pentru finantare:

Organizatii
neguvernamentale active
in domeniul
patrimoniului cultural sau
al minoritatilor etnice;



Valoarea
maxima a
finantarii /
solicitant este
de:

Organizatii religioase
recunoscute din punct de
vedere juridic;
Institutii de invatamant
superior si institute de
cercetare;
Alte entitati noncomerciale



activitati pentru initierea/dezvoltarea de
parteneriate intre entitatile din Romania si
cele din statele donatoare, prin intermediul
intalnirilor de lucru, schimbului de
cunostinte, impartasirii de experiente;
participarea la conferinte, seminarii,
ateliere de lucru pe teme relevante pentru
obiectivele programului.



10.000 euro
pentru
organizarea
de
evenimente
pentru
creare/mentin
ere/dezvoltare
parteneriate
4.000 euro
daca actiunea
consta numai
in deplasari

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

31
decembrie
2016 sau
pana la
epuizarea
bugetului

http://www.f
onduripatrimoniu.r
o/actiunideparteneriat_
doc_247_la
nsareacererii-depropuneripentruactiuni-departeneriatmasura-brunda-22016_pg_0.
htm
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Norvegia,
Islanda si
Liechtenstein

Program de
finantare

Apel pentru
proiecte din
Fondul de Relatii
Bilaterale
(PROGRAMUL
„CERCETARE IN
SECTOARE
PRIORITARE”)

PAGINA 24 DIN 29

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Consolidarea
relatiilor bilaterale in
domeniul cercetarii,
indiferent de aria
tematica, prin
stabilirea de retele,
schimb, comunicare
si transfer de
cunostinte,
tehnologie,
experienta si bune
practici

Organizatiile de cercetare

Activitati eligibile

Activitati implementate de organizatii de
cercetare din Romania in comun cu organizatii
de cercetare din statele donatoare sau
organizatii internationale, respectiv:


Participarea la evenimente (cum sunt
conferinte, seminarii, ateliere, evenimente
de brokeraj, zile de informare, etc.),
reuniuni pentru cooperare stiintifica si
tehnica, vizite pentru planificarea cooperarii
institutionale viitoare, vizite pentru schimb
de expertiza, pregatire pe termen scurt sau
cursuri;



Organizarea de evenimente (cum sunt
conferinte, seminarii, ateliere, evenimente
de brokeraj, zile de informare, etc.),
reuniuni pentru cooperare stiintifica si
tehnica, vizite pentru planificarea cooperarii
institutionale viitoare, vizite pentru schimb
de expertiza, pregatire pe termen scurt sau
cursuri.

Valoarea
grantului

Minim 1.600
euro

Buget
program:
200.000 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

28 aprilie
2017

Informatii
suplimenta
re
http://www.r
esearch.ro/r
o/articol/39
09/program
-see-apelpentruproiectedin-fondulde-relatiibilaterale
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Energie
competitiva cu
emisii scazute de
carbon 2016 – 2017

Acoperirea
diverselor domenii
de energie pentru a
realiza cea mai buna
utilizare a
potentialelor locale
si regionale

Orice entitate constituita
legal pe teritoriul unui stat
eligibil:

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

serviciile publice locale si
regionale,
IMM-urile si companiile de
tip start-up
Pentru actiunile de
inovare ṣi cercetare
parteneriatul pentru un
proiect ar trebui sa includa
cel putin 3 entitati si
acestea sa fie stabilite in
trei tari diferite. Entitatile
trebuie sa fie
independente una fata de
alta.
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Activitati eligibile

Propunerile ar trebui sa abordeze una, sau o
combinatie, dintre urmatoarele aspecte:
In 2016:

Factorii care conduc la optiunile energetice
individuale si la comportamente legate de
energie (cum ar fi valorile si etica,
structurile practicilor de zi cu zi, sistemele
de credinte, sociale sau culturale, in special
de gen, roluri, etc.), utilizand diferite tehnici
de colectare a datelor;

Factorii care conduc la optiunile energetice
colective si comportamente legate de
energie (cum ar fi formele sociale,
economice sau alte forme de organizare ṣi
experiente cu mobilizare sociala).

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiarului

Variabil
Actiunile de
cercetare si
inovare sunt
cofinantate
100%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

16 februarie
2017

https://ec.e
uropa.eu/re
search/parti
cipants/port
al/desktop/
en/opportun
ities/h2020/
topics/lce31-20162017.html

In 2017:

Structuri de stimulare socioeconomica
care incurajeaza sau descurajeaza un
comportament responsabil energetic;

Cadre politice, institutionale si de
organizare ca structura si conditie pentru
participarea cetatenilor, incluzand
problemele incluziunii, de gen,
democratiei, formatele de organizare si
modele de afaceri.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Proiecte de
referinta pentru
orase si comunitati
inteligente

Scopul este de a
facilita o
transformare de
succes a
comunitaṭilor locale,
catre infrastructuri
urbane si servicii
orientate in funcṭie
de cerere ṣi pentru
utilizatori.

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Solicitanti eligibili

Orice entitate constituita
legal pe teritoriul unei tari
participante la program.
Fiecare proiect trebuie sa
fie realizat in 3 comunitaṭi
ṣi/sau oraṣe de referinṭa
din 3 state membre ale
UE/ṭari asociate ṣi 3 oraṣe
sau comunitaṭi „discipol”
din 3 state membre ale
UE/ṭari asociate.
Fiecare oras de
referinṭa/far trebuie sa
aiba un Plan de Acṭiune
privind Energia Durabila
(SEAP) evaluat pozitiv de
catre Conventia primarilor.
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Activitati eligibile

Proiectele trebuie sa propuna soluṭii de integrare
la nivel de cartier pentru case ṣi cladiri
inteligente, reṭele inteligente (electricitate,
termoficare, telecomunicaṭii, apa, etc.), stocarea
energiei, vehicule electrice ṣi infrastructuri de
tarifare inteligente, precum ṣi cele mai noi
platforme de generare a TIC.
Este esential ca toate orasele far sa acopere
toate aspectele urmatoare:

imbunatatire semnificativa a eficientei
energetice: integrarea inovatoare a
cladirilor existente cu cladiri noi (in special
in zonele de utilizare mixta, cum ar fi
campusuri universitare, cartiere inovatoare,
etc.);

incorporarea surselor regenerabile de
energie (SRE) maximizand utilizarea
resurselor locale (inclusiv caldura
reziduala, energia electrica si/sau de
stocare a caldurii);

integrarea infrastructurii de alimentare cu
energie electrica pentru flotele de vehicule
electrice. Impactul implementarii unui
numar mare de vehicule pe reteaua de
energie electrica trebuie sa fie evaluat
(costurile infrastructurii de reincarcare si
vehiculele care nu sunt eligibile);

utilizarea solutiilor TIC pentru imbunatatirea
gestiunii, planificarii, controlului si
intretinerii infrastructurii urbane fizice si a
tehnologiilor operationale in cladiri, energie
si transport, si care sa permita servicii mai
bune pentru persoane fizice si juridice;

dovedirea interoperabilitatii intre modulele
de software pentru a permite o gestionare
eficienta a componentelor si a fluxurilor de
informatii;

dezvoltarea unor modele de afaceri
inovatoare.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

30% pentru
acṭiunile de
inovare
0% pentru
organizaṭiile
non-profit

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

14 februarie
2017

https://ec.e
uropa.eu/re
search/parti
cipants/port
al/desktop/
en/opportun
ities/h2020/
topics/scc1-20162017.html
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Antreprenoriat
pentru migranti
(PROGRAMUL
COSME)
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Obiectivul
programului

Obiectivul general al
acestei initiative este
de a sprijini crearea,
imbunatatirea si o
mai buna difuzare a
programelor de
sprijin pentru
antreprenorii
migranti, pentru a-i
ajuta pe aceṣtia sa
devina independenti
si sa construiasca o
afacere de succes
(generatoare de
profit si/sau cu
obiective sociale).

Solicitanti eligibili

Administratii publice
Organisme de sprijin
pentru afaceri
Organizatii non-profit
Institutii de invatamant
Alte organizatii care sunt
active in acest domeniu
Parteneriatul de proiect
trebuie sa fie format din
minimum 5 parteneri care
provin din minimum 3 tari
COSME.

Activitati eligibile

Accentul va fi pus pe schimb de experienta si
schimb de cunostinte intre colegii din
organizatiile participante ca aceṣtia sa obtina
mai multe informatii si cercetari privind ceea ce
functioneaza concret intr-un cerc mai larg de
parti interesate si organizatii.
Prioritati:

crearea unor retele de sprijin pentru
antreprenorii migranti;

organizarea de evenimente si activitati de
impartire a cunostintelor intre parteneri;

evaluarea, imbunatatirea si dezvoltarea
programelor de sprijin existente;

difuzarea de informatii, orientare si
consiliere sporita;

participarea intr-o retea europeana mai
larga si construirea unei comunitati.

Valoarea
grantului

Maximum
375.000 euro/
proiect

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

20
decembrie
2016

https://ec.e
uropa.eu/ea
sme/en/cos
migrantsent
-2016-4-02migrantsentreprene
urshipsupportschemes
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/m
aster_calls.
html

Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii
Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
sansele de angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritati publice

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale:

Companii / intreprinderi





Institutii publice/private

Institutii scolare

Actiuni gestionate de Agentia Executiva pentru
Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

Institutii universitare






Organizatii
nonguvernamentale
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret






Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.
erasmusplu
s.ro

http://eacea
.ec.europa.
eu/erasmus
plus/fundin
g_en

”Aliantele cunoasterii”
”Aliantele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitatii institutionale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
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