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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijinirea accesului la 
Internet si la serviciile 
conexe 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.1, Operatiunea 
1) 

 

Scopul principal al 
acestei operatiuni 
consta in conectarea la 
internet prin conexiuni 
broadband sau 
upgradarea celor 
existente si 
achizitionarea 
echipamentelor conexe 

Microintreprinderile, 
intreprinderile mici si mijlocii 
 
Organizatiile 
neguvernamentale 

� Conectarea la Internet prin conexiuni 
broadband sau upgradarea celor 
existente (de la furnizori  de internet 
autorizati de catre ANCOM) - 
activitate obligatorie; 

� Achizitionarea de echipamente TIC si 
periferice (server, calculatoare 
personale tip desktop/portabile, 
monitoare, echipamente de retea, 
echipamente periferice, etc.); 

� Construirea retelei LAN necesara 
pentru implementarea proiectului (in 
interiorul cladirii unde se 
implementeaza proiectul si intre 
corpuri de cladire - daca apartin 
aceluiasi solicitant si sunt la aceeasi 
adresa postala); 

� Achizitionarea licentelor software 
pentru server, licentelor necesare 
operarii calculatoarelor personale tip 
desktop/portabile, licentelor software 
antivirus precum si pachetelor 
software tip office; 

� Achizitionarea unui website de 
prezentare a companiei/ONG-ului – 
in cazul in care beneficiarul nu are 
propriul website la data depunerii 
cererii de finantare electronica – 
activitate obligatorie;  

� Achizitionarea unui nume de domeniu 
nou “.ro” - in cazul in care beneficiarul 
nu are un domeniu la data depunerii 
cererii de finantare;  

� Achizitionarea si implementarea 
solutiei de semnatura electronica  – 
activitate obligatorie 

� Achizitionarea de aplicatii informatice 
specifice pentru persoanele cu 
dizabilitati; 

� Informarea si publicitatea pentru 
proiect – activitate obligatorie. 

Minim 10.000 lei  
 
Maxim 100.000 lei 

10% pentru 
microintrepr
inderile, 
intreprinderi
le mici si 
mijlocii 
 

5% pentru 
organizatiile 
neguverna
mentale 

Perioada de 
inregistrare 
on-line a 
propunerilor 
de proiecte 
este cuprinsa 
intre  20 
decembrie 
2010, ora 
9,00 – 29 iulie 
2011 ora 
14,30. 
 

http://fonduri.m
csi.ro/?q=node/162 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Fundatia 
Europeana 
pentru 
Cultura 
 

Subventii pentru 
stimularea 
colaborarii in cultura 
 
NOU! 

Stimularea colaborarii 
culturale 
transnationale, a 
exprimarii artistice si a 
mobilitatii artistilor si 
actorilor culturali 
 

Organizatiile 
neguvernamentale, institutiile 
de cultura, agentiile, 
autoritatile locale/regionale 

Proiectele transnationale de colaborare 
 
Sunt sprijinite proiectele cu obiective 
culturale evidente si rezultate concrete: 
Crearea unei lucrari artistice 
Proiecte media sau dezvoltarea de 
politici culturale, inclusiv dezvoltarea 
capacitatii actorilor culturali 
 

Maxim 30.000 
euro 

Minim 20% 1 septembrie 
2011 

http://w
w

w
.eurocult.org/sites/w

w
w

.eurocult.org/files/i
m

ages/H
ow

_to_apply_for_a_C
ollaboration_G

rant.pdf 

http://w
w

w
.eurocult.org/grants/collaboration-grants  



Catalogul surselor de finantare 

Pagina 3 din 11                                4 iulie 2011 

PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 

Reteaua privind 
politica europeana in 
domeniul educatiei 
copiilor si tinerilor 
proveniti din familii 
de migrant 

NOU!

Obiectivul prezentei 
cereri de propuneri 
este de a consolida 
colaborarea 
transeuropeana intre 
factorii de decizie la 
nivel inalt, mediul 
academic si 
persoanele care 
lucreaza in domeniul 
educatiei, cu scopul de 
a ridica nivelul de 
promovare a unor 
forme de invatamant in 
randul copiilor si 
tinerilor proveniti din 
familii de migranti.  

- ministerele invatamantului;  
 
- alte organisme publice;  
 
- centre de cercetare si 
universitati;  
 
- fundatii;  
 
- asociatii.  

Prezenta cerere de propuneri are 
scopul de a sprijini infiintarea unei 
retele europene responsabile cu 
analiza, elaborarea si schimbul de bune 
practici si politici in acest domeniu.  
 
Aceasta ar trebui sa abordeze 
aspectele evidentiate in cadrul 
Concluziilor Consiliului din noiembrie 
2009 privind educatia copiilor proveniti 
din familii de migranti si sa stimuleze 
cooperarea la nivel inalt intre factorii de 
decizie ai statelor membre care sunt 
responsabili cu incluziunea sociala prin 
educatie, inclusiv cooperarea intre 
autoritatile din tarile de origine si cele 
din tarile-gazda.  
 
Reteaua respectiva ar trebui sa 
stimuleze in mod activ cooperarea 
transnationala, in primul rand la nivel 
guvernamental, dar si la nivelul 
expertilor si persoanelor care lucreaza 
in acest domeniu. 

Bugetul total 
alocat cofinantarii 
acestei retele este 
de 500 000 EUR 
pentru anul 2012 

Minim 25% 14 octombrie 
2011 

http://ec.europa.eu/education/calls/doc2976_en.htm
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 

Relatii industriale si 
dialog social 

Sa ajute organizatiile 
partenerilor sociali 
(reprezentantii 
angajatorilor si 
angajatilor) sa 
abordeze provocarile 
globale care sunt luate 
in calcul de catre 
politicile europene de 
ocupare si afaceri 
sociale, acelea definite 
in Strategia Europa 
2020 

Administratiile centrale, 
agentiile, autoritatile publice 
locale / regionale, asociatiile, 
centrele de cercetare, 
federatiile si sindicatele, 
organizatiile internationale 
(de exemplu, agentiile ONU), 
IMM-urile, marile companii, 
universitatile. 

Programul finanteaza initiative legate 
de adaptarea dialogului social la 
schimbarile aparute pe piata muncii, 
modernizarea pietei muncii, calitatea 
muncii, anticiparea, pregatirea si 
managementul schimbarilor si 
restructurarilor, competente, mobilitate 
si migrare, ocuparea tineretului, 
contributii la strategia pentru sanatatea 
si securitate, reconcilierea dintre munca 
si viata de familie, egalitatea sexelor, 
actiuni in domeniul antidiscriminarii, 
imbatranire activa, incluziune activa si 
munca decenta. 
 
Se finanteaza 
 
Dialog social: 
- studii pregatitoare, reuniuni si 
conferinte;  
- organizarea de seminarii, mese 
rotunde, vizite de studiu, schimb de 
experienta si organizarea de retele ale 
actorilor europeni, cu o atentie 
deosebita pentru noile state membre. 
 
Imbunatatirea expertizei in materie 
de relatii industriale: 
- seminarii si conferinte, mese rotunde, 
schimburi de experienta si organizarea 
unor retele ale expertilor; 
- actiuni care fac referire la intarirea 
procesului de colectare si utilizare a 
informatiilor privind sistemele nationale 
ale relatiilor industriale si dezvoltarile la 
nivel european. 
 
Durata unei actiuni nu trebuie sa 
depaseasca 12 luni. 

160 000 
euro/proiect 

Minim 5% 25 martie 
2011 pentru 
actiunile care 
incep nu mai 
devreme de 
25 mai 2011 
si nu mai 
tarziu de 22 
decembrie 
2011 
 
 
30 august 
2011 pentru 
actiunile care 
debuteaza nu 
mai devreme 
de 30 
octombrie 
2011 si nu 
mai tarziu de 
22 decembrie 
2011  

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=329&

langId=en&
callId=292&

furtherC
alls=yes 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 

Programul de mediu 
LIFE+ 
 

Punerea in aplicare a 
celui de-al saselea 
Program comunitar de 
actiune pentru mediu, 
inclusiv a strategiilor 
tematice. Finanteaza 
masuri si proiecte cu 
valoare adaugata 
europeana in statele 
membre. 

Organisme publice si / sau 
private din statele membre 

1. LIFE+ Natura si 
biodiversitate  

2. LIFE+ Politica si guvernare in 
materie de mediu  

3. LIFE+ Informare si 
comunicare 

- Minim 50% Propunerile 
de proiecte se 
prezinta 
autoritatilor 
nationale 
competente 
pana la 18 
iulie 2011. 

http://ec.europa.eu/environm
ent/life/f

unding/lifeplus.htm
 

Fundatia 
Europeana 
pentru 
Cultura 

Balkan Incentive 
Fund for Culture 
 
 

- sa sustina diferitele 
comunitati europene si 
sa incurajeze 
schimburile si 
autonomizarea 
grupurilor 
subreprezentate; 
- impartirea 
cunostintelor si legaturi 
esentiale pentru o 
Europa deschisa;  
- sa ajute la construirea 
acestei Europe 
deschise, contribuind 
la elaborarea politicilor 
culturale la nivel local, 
regional, national si 
european. 

Organizatiile sau institutiile 
independente din domeniul 
artistic si cultural. 
 
Organizatiile culturale pot sa 
participe in doua proiecte, 
pentru un proiect pot sa fie 
solicitant, pentru altul 
partener. Orice organizatie 
care participa la mai mult de 
doua proiecte va fi exclusa. 
 
Cei care doresc sa-si caute 
parteneri pentru a aplica pe 
acest apel pot contacta 
Balkan Incentive Fund for 
Culture din 
Slovenia http://www.bifc-
hub.eu  partener al Fundatiei 
Europene pentru Cultura. 

Actiuni finantate: 
- activitati culturale si artistice in 
Balcanii de Vest, create de catre 
organizatii din regiune sau in colaborare 
cu acestea. 
 
Proiectele selectionate trebuie: 
- sa reduca excluziunea si conflictele 
reunind indivizii; 
- sa tinteasca noi categorii de public si 
sa creeze noi spatii pentru prezentarea 
culturii; 
- sa tinda sa stabileasca parteneriate 
inovatoare si creative pentru 
dezvoltarea si producerea unei noi 
opere; 
- sa aduca actorilor culturali si politici 
noi mijloace care sa vizeze 
sensibilizarea si ajutorul pentru 
dovedirea valorii politicii culturale. 

Bugetul unui 
proiect trebuie sa 
fie cuprins intre 
15.000 si 30.000 
euro 

Minim 20% - 

http://w
w

w
.eurocult.org/grants/balkan-incentive-

fund-culture 
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale

 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre 
operatorii culturali din 
statele participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ. 
 
Tarile participante la 
Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, 
Fosta Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale 
de cooperare: proiecte care cuprind un 
numar de activitati culturale multianuale 
care au drept scop realizarea unei 
cooperari durabile si structurate intre 
operatorii culturali. Proiectele pot fi de 
tip sectorial sau transsectorial si trebuie 
sa urmeze un obiectiv global comun, 
bazat pe un acord de cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de 
cooperare: proiecte culturale sectoriale 
sau transsectoriale de o durata mai 
scurta si de o amploare mai mica, al 
caror obiectiv sa fie explorarea cailor in 
vederea unei cooperari pe termen lung 
intre operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare 
ale operelor  de fictiune, indiferent de 
genul literar (romane, basme, nuvele, 
piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai 
caror autori sunt cetateni sau rezidenti 
ai unei tari participante la Program; 
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale 
tarilor participante la Program si limbile 
moarte (latina si greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de 
cooperare cu tari terte. Proiectele 
eligibile sunt cele de cooperare 
culturala intre tari care participa la 
Program si tari terte care au incheiat 
acorduri de asociere sau de cooperare 
cu UE, sub rezerva existentei 
prevederilor care vizeaza domeniul 
cultural. 

C. 1.1. : 200.000 
–500.000 euro / 
an,  
 
C. 1.2.1. : 50.000 
–200.000 euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 2.000 –
60.000 euro,  
 
C.1.3.: 50.000 –
200.000  euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 octombrie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.2.2: 1 
februarie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui an  
 

(pâna in 2013 
inclusiv) 
 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual
C

ultura (E
A

C
E

A
) – P

rogram
ul C

ultura 
 si 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
P

unctul de C
ontact C

ultural al R
om

âniei 
http://w

w
w

.cultura2007.ro    
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 2 - 
Sprijinirea 
organizatiilor active 
la nivel european in 
domeniul culturii 

 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre 
operatorii culturali din 
statele participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
In cadrul acestei componente 
sunt eligibile patru categorii 
de organizatii: ambasadori, 
retele de advocacy, festivaluri 
si structuri de sprijinire a 
politicii Agendei europene 
pentru cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre 
operatorii culturali din statele 
participante la Program, cu scopul de a 
incuraja emergenta cetateniei 
europene. 
 
Tarile participante la Program: statele 
membre ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale 
corespunzatoare desfasurarii 
activitatilor curente ale organizatiilor 
beneficiare. 
 

Minim 100.000 – 
maxim 600.000 
euro pe an 
 
 

Minim 20%  
 

1 noiembrie al 
fiecarui an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 noiembrie 
2010 – pentru 
partneriate-
cadru pe 3 
ani cu 
Comisia 
Europeana 

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, 

A
udiovizual si C

ultura (E
A

C
E

A
)

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.
htm

  
 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului 
proiectelor din 
domeniul cooperarii 
culturale 

 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre 
operatorii culturali din 
statele participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, atâta 
timp cât acestia exercita 
activitati culturale fara scop 
lucrativ.  
 
Tarile participante la 
Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, 
Fosta Republica Iugoslava a 
Macedoniei, statele SEE 
(Liechtenstein, Norvegia, 
Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care 
ajuta la colectarea si cercetarea 
rezultatelor, inclusiv finantarea 
Punctelor de Contact Cultural din 
statele participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii 
culturale europene si in cel al dezvoltarii 
de politici culturale europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si 
activitatile al caror obiectiv este 
optimizarea impactului proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia E
uropeana – D

G
 E

ducatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

A
gentia E

xecutiva pentru E
ducatie, A

udiovizual 
si C

ultura (E
A

C
E

A
) 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 
 
 

Programul Tineret in 
Actiune 2007-2013 
 
 

-promovarea cetateniei 
active in randul 
tinerilor, in general, si a 
cetateniei lor 
europene, in particular; 
 
- dezvoltarea 
solidaritatii si 
promovarea tolerantei 
intre tineri, in special in 
vederea consolidarii 
coeziunii sociale in 
Uniunea Europeana; 
 
- favorizarea intelegerii 
reciproce intre tinerii 
din diferite tari. 

- organizatii fara scop lucrativ 
sau organizatii non-
guvernamentale; 
 
- organisme publice locale, 
regionale; 
 
- grupuri informale de tineri; 
 
- organisme care activeaza la 
nivel european in domeniul 
tineretului; 
 
- organizatii internationale 
fara scop lucrativ; 
 
- organizatii cu scop lucrativ 
care organizeaza evenimente 
in domeniul tineretului, 
sportului sau culturii. 

Actiuni:  
 1. Tineri pentru Europa 
- sustine schimburile de tineri pentru a 
le amplifica mobilitatea, 
- sustine initiativele, proiectele si 
activitile privind participarea la viata 
democratica a tinerilor, pentru a 
dezvolta cetatenia si intelegerea 
reciproca in rândul tineretului. 
2. Serviciul European de Voluntariat 
- sustine participarea tinerilor la varii 
forme de 
activitati de voluntariat, atât in interiorul, 
cât si in exteriorul UE. 
3. Tinerii in lume 
- sustine schimburi de tineri si persoane 
active in domeniul tineretului si in 
organizatii de tineret, 
-sustine initiative care consolideaza 
intelegerea reciproca, solidaritatea si 
toleranta in rândul tinerilor, precum si 
dezvoltarea cooperarii in domeniul 
tineretului si societatii civile . 
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri 
- sustine organisme active, in domeniul 
tineretului, la nivel european. 
5. Sustinerea Cooperarii Europene in 
domeniul tineretului 
-organizarea unui dialog structurat intre 
diversii actori in domeniul tineretului, 
-sustine seminarii privind tineretul, pe 
teme sociale, culturale si politice de 
interes pentru tineri, 
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in 
domeniul politicilor privind  tinerii. 

Programul are un 
buget general de 
885 milioane EUR 
pentru perioada 
2007-2013. 

- Data de 
incepere a 
proiectului: 
- 1 mai - 30 
septembrie: 1 
februarie 
termen limita;
- 1 iulie - 30 
noiembrie: 1 
aprilie termen 
limita; 
- 1 
septembrie - 
31 ianuarie: 1 
iunie termen 
limita; 
- 1 decembrie 
- 30 aprilie: 1 
septembrie 
termen limita;
- 1 februarie - 
31 iulie: 1 
noiembrie 
termen limita. 

http://w
w

w
.anpcdefp.ro/program

e/tineret/referinta/index_s.htm
l#docum

ente_suport  
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

 

- promovarea 
actiunilor, a 
dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din 
toate tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera 
urmatoarele actiuni din cadrul 
programului "Europa pentru cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru 
Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in 
Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana 
activa". 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru 
urmatoarele actiuni: 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale 
cetatenilor in contextul infratirii intre 
orase - 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de 
retele tematice intre orasele infratite - 5 
165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte 
cetatenesti - 1 500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de 
sprijin - 1 535 000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru 
proiectele initiate de organizatiile 
societatii civile - 3 400 000 EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa 
- 1 800 000 EUR.

- - Masura 1.1 - 
1 februarie, 
 1 iunie, 1 
septembrie 
 
Masura 1.2 - 
1 februarie, 
 1 septembrie 
 
Masura 2.1 - 
1 iunie 
 
Masura 2.2 - 
1 iunie; 
 
Masura 3 - 15 
feb 
 
Actiunea 4 - 
30 aprilie. 

http://w
w

w
.europapentrucetateni.eu/    
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PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  

Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Uniunea 
Europeana 

PROGRAMUL 
PROGRESS - Proiecte 
care contribuie la 
schimbul de bune 
practici 

 

 -sa puna in aplicare 
Strategia europeana 
pentru ocupare, in 
special prin schimbul 
de politici, bune practici 
si abordari inovatoare 
si sa promoveze 
invatarea reciproca in 
cadrul acestei; 
- sa imbunatateasca 
difuzarea celor mai 
eficace politici prin 
punerea in practica a 
initiativelor « O 
strategie pentru 
competente noi si 
ocupare » si « 
Tineretul in miscare ». 
 

Administratiile centrale, 
agentiile, autoritatile locale / 
regionale, asociatiile, centrele 
de invatamant superior si de 
cercetare in domeniul social, 
al ocuparii si calitatii muncii, 
ONG-urile. 

- ateliere privind criteriile de referinta, 
sustinand bunele practici in materie de 
formare pentru a dota indivizii cu 
competentele necesare in vederea 
exercitarii unui job; 
- organizarea de seminarii, mese 
rotunde, vizite de studii, schimb de 
personal, si actiuni de comunicare in 
vederea difuzarii rezultatelor; 
- campanii de informare orientate si 
actiuni de sensibilizare destinate 
principalelor parti interesate si altor 
grupuri implicate in domeniul social; 
- intarirea retelelor existente sau 
crearea unora noi al caror scop sa fie 
acela de a face sa progreseze 
chestiunile politice si practicile din 
domeniu. 

- Minim 20% 19 iulie 2011 http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=630

&
langId=en&

callId=306&
furtherC

alls=yes 

Uniunea 
Europeana 

Actiune pregatitoare 
in domeniul sportului 
 
 

Principalul obiectiv al 
actiunilor pregatitoare 
in domeniul sportului 
este acela de a pregati 
viitoare actiuni ale UE 
in acest domeniu pe 
baza prioritatilor 
stabilite in Cartea alba 
privind sportul din 2007 
si in comunicarea 
privind "Dezvoltarea 
dimensiunii europene a 
sportului" din 2011.  
 

- organisme publice;  
- organizatii nonprofit.  

- proiecte transnationale inovatoare 
axate pe prevenirea si lupta impotriva 
violentei si a discriminarii in sport; 
- punerea in practica a retelelor 
transnationale si a schimbului de bune 
practici intre lumea sportului, cea a 
unitatilor de invatamant, organizatiilor 
de suporteri, ONG-urilor active in acest 
sector si autoritatile nationale si locale; 
- experimentarea strategiilor inovatoare 
care vizeaza sa promoveze o buna 
guvernanta in organizatiile sportive; 
- intarirea capacitatilor actorilor din 
sport;  
- dezvoltarea dimensiunii europene in 
sport. 

- Minim 20% 29 iulie 2011 http://ec.europa.eu/sport/preparatory_acti
ons/doc1009_en.htm
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PROGRAME DESTINATE  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
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lui 
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Informatii 
suplimenta
re/Website 
program

Ambasada 
Fran�ei în 
România 

Sus�inerea 
proiectelor 
inovative din partea 
organiza�iilor 
neguvernamentale 
din România, în 
domeniul 
urbanismului, 
patrimoniului �i al 
cadrului de 
desf��urare a vie�ii 

NOU! 

Sprijinirea  financiar� 
a proiectelor 
apar�inând ONG-
urilor române�ti 

Organiza�ii 
neguvernamentale din 
România 

Proiectele având urm�toarele teme vor 
putea fi sus�inute: 
 
- Colaborarea între autorit��ile locale pe 
tema îmbun�t��irii cadrului de 
desf��urare a vie�ii 
- Promovarea �i punerea în valoare a 
patrimoniului peisager �i a celui 
construit. 
 
 
Vor avea prioritate proiectele care se 
sprijin� pe un parteneriat european deja 
existent (mai ales parteneriatele franco-
române) desf��urate în colaborare cu o 
colectivitate local� (autorit��i locale �i 
consilii jude�ene) pe un teritoriu-�int� 
specific care favorizeaz� dezvoltarea 
teritorial� �i participarea cet��enilor 
 

Maxim 20.000 lei Minim 50% 15 iulie 2011 http://w
w

w
.am

bafrance-
ro.org/index.php/ro_R

O
/actualites/actualites-

franco-roum
aines/soutien-aux-projets-innovants-

des-ong-appel-a-projets 


