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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
program

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reabilitarea siturilor 
industriale poluate si 
neutilizate si 
pregatirea pentru noi 
activitati 

 (PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 4, 
DMI 4.2)

 

Obiectivul acestui domeniu 
de interventie il reprezinta 
reabilitarea siturilor 
industriale abandonate, 
interventiile avand ca scop 
atragerea investitiilor, 
revigorarea si dezvoltarea 
economiilor locale si 
regionale. 

Autoritati ale administratiei publice 
locale din mediul urban sau rural  

Parteneriate intre autoritati ale 
administratiei publice locale din 
mediul urban sau rural  

 

� Decontaminarea terenurilor siturilor 
industriale poluate, inclusive 
preluarea si depozitarea substantelor 
toxice si periculoase si imbunatatirea 
calitatii terenurilor; 

� Demolarea cladirilor si planarea 
terenului, inclusiv ambalarea si 
transportul deseurilor; 

� Construirea/modernizarea/extinderea 
cladirilor pentru activitati de productie 
si prestari servicii; 

� Construirea/extinderea infrastructurii 
rutiere din interiorul structurii de 
afaceri si a drumurilor de acces; 

� Crearea/ modernizarea/ extinderea 
utilitatilor de baza din interiorul 
structurii de sprijinire a afacerilor: 
statii de tratare a apei, unitati de 
furnizare a energiei si a gazului, 
sistem de canalizare, conectare la 
retele broadband, inclusiv cablarea 
cladirii; 

� Dotarea cu echipamente a structurilor 
de sprijinire a afacerilor construite/ 
modernizate/ extinse. 

Valoarea totala 
a proiectului: 
 

minim 
1.700.000 lei si 
maxim 
85.000.000 lei 

Pentru faza 
A de 
decontamin
are minim 
2%, iar 
pentru faza 
B de 
realizare a 
unei 
structuri de 
sprijin a 
afacerilor 
minim 50% 

Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

A
gentiile pentru D

ezvoltare R
egionala 

w
w

w
.adrcentru.ro  

w
w

w
.inforegio.ro  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
program

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Crearea Centrelor 
Nationale de 
Informare si 
Promovare Turistica 
(CNIPT) si dotarea 
acestora 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5,   
DMI 5.3, 
Operatiunea 1) 

 

- Promovarea potentialului 
turistic romanesc prin 
imbunatatirea imaginii de 
tara, cu scopul de a 
promova Romania in 
strainatate si de a creste 
atractivitatea sa pentru 
turism si afaceri; 
- Crearea Centrelor 
Nationale de Informare si 
Promovare Turistica 
(CNIPT) in scopul cresterii 
numarului turistilor; 
- Instituirea unui sistem 
integrat si informatizat a 
ofertei turistice romanesti. 

Unitati administrativ teritoriale 
(UAT) municipii/orase cu 
concentrare mare si foarte mare 
de resurse naturale si/sau 
antropice 
 
Statiunile turistice de interes local 
si national  

- Construirea/ reabilitarea cl�dirilor în 
care vor func�iona Centrele Na�ionale 
de Informare �i Promovare Turistic�;  

- Achizi�ionarea de echipamente �i 
software, pentru dotarea Centrelor 
Na�ionale de Informare �i Promovare 
Turistic�;  

- Crearea bazelor de date cu informa�ii 
turistice, necesare Centrelor 
Na�ionale de Informare �i Promovare 
Turistic� 

- Crearea/dezvoltarea de web site-uri 
pentru promovarea produselor 
turistice  promovate la nivel 
zonal/regional/na�ional. 

 

Valoarea totala 
a proiectelor 
poate varia intre 
minim 170.000 
lei si maxim 
630.000 lei. 

- Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

w
w

w
.inforegio.ro  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
program

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Extinderea si 
modernizarea 
infrastructurii de apa 
si apa uzata 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
MEDIU,
AP 1) 
 

 

 

Asigurarea serviciilor de apa 
si canalizare, la tarife 
accesibile; 
asigurarea calitatii 
corespunzatoare a apei 
potabile in toate 
aglomerarile umane; 
imbunatatirea calitatii 
cursurilor de apa; 
imbunatatirea gradului de 
gospodarire a namolurilor 
provenite de la statiile de 
epurare a apelor uzate; 
crearea de structuri 
inovatoare si eficiente de 
management al apei. 

Operator Regional –  
societate comerciala pe actiuni cu 
capital integral al unitatilor 
administrativ 
teritoriale membre ale unei 
asociatii de dezvoltare 
intercomunitara care asigura 
implementarea 
proiectelor de investitii de interes 
regional specifice infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente 
serviciilor de utilitati publice, 
promovate de unitatile 
administrativ-teritoriale asociate 
 

� Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea, statiilor de tratare a 
apeipotabile, a rezervoarelor de apa 
si a surselor de apa potabila; 

� Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea retelei de alimentare 
sidistributie a apei potabile, inclusiv 
bransamentele amplasate in 
domeniul public,precum si 
constructiile civile aferente retelei. 

� Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea retelelor de canalizare 
a apei uzate, inclusiv racordurile 
amplasate in domeniul public, 
precum si constructiile civile aferente 
retelei; 

� Constructia, reabilitarea, extinderea, 
modernizarea statiilor de epurare a 
apei uzate (inclusiv treapta tertiara); 
etc 

- 0% Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/hom
e   
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
program

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
sistemelor de 
management integrat 
al deseurilor si 
reabilitarea siturilor 
istorice contaminate 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
MEDIU,
AP 2, DMI 1) 
 
 
 

Cresterea gradului de 
acoperire a populatiei care 
beneficiaza de colectarea 
deseurilor municipale, si de 
serviciile de management  
de calitate  corespunzatoare 
si la tarife acceptabile; 
Reducerea cantitatii de 
deseuri depozitate; 
Cresterea cantitatii de 
deseuri reciclate si 
valorificate 
Infiintarea unor structuri 
eficiente de management al 
deseurilor  

Consiliile judetene � Achizitionarea si instalarea 
sistemelor de colectare selectiva ; 

� Constructia facilitatilor de sortare, 
compostare si reciclare;  

� Achizitionarea vehiculelor de 
transport al deseurilor; 

� Constructia statiilor de transfer si a 
facilitatilor de eliminare a deseurilor 
municipale; 

� Recuperarea gazului provenit din 
depozite, acolo unde este cazul; 

� Construirea unor facilitati adecvate 
pentru deseurile periculoase (deseuri 
medicale, deseuri provenite din 
echipamente electrice si electronice, 
etc) si alte tipuri specifice de deseuri 
(deseuri provenite din constructii si 
demolari, etc.); 

� Inchiderea depozitelor neconforme; 
etc 

Valoare totala 
proiect: minim 
25 milioane 
Euro 

Minim 2% Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/hom
e  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
program

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Reducerea poluarii si 
diminuarea efectelor 
schimbarilor 
climatice prin 
restructurarea si 
reabilitarea 
sistemelor de 
incalzire urbana in 
localitatile cele mai 
afectate de poluare 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
MEDIU,
AP 3) 
 

Reducerea impactului 
negativ asupra mediului si 
sanatatii umane in acele 
aglomerari cele mai poluate 
din cauza sistemelor 
invechite de incalzire 
urbana. 

Autoritatile locale din 22 de 
municipii/orase care coordoneaza 
activitatea operatorului de 
termoficare in municipalitatile 
respective, eligibile conform POS 
Mediu. 

� Introducerea BAT (cele mai bune 
tehnici disponibile) pentru reducerea 
emisiilor de SO2, NOx si pulberi; 

�  Reabilitarea cazanelor si a 
turbinelor, inclusiv inlocuirea 
acestora, acolo unde se justifica;  

� Introducerea unui sistem imbunatatit 
de contorizare;  

� Reabilitarea depozitelor de zgura si 
cenusa neconforme ;  

� Reabilitarea retelelor de distributie a 
apei calde si a caldurii (inclusiv 
reproiectarea retelelor daca acest 
lucru este justificat din ratiuni de cost 
–eficienta);  

� Asistenta tehnica pentru pregatirea 
proiectului, elaborarea studiilor de 
optiuni, managementul, supervizarea 
lucrarilor si publicitatea proiectului, 
inclusiv campanii de constientizare a 
publicului. 

_ _ Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 

http://w
w

w
.posm

ediu.ro/hom
e  
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
program

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
TRANSPORT  

Modernizarea si dezvoltarea 
axelor prioritare TEN-T;  
Modernizarea si dezvoltarea 
retelelor nationale de 
transport, in conformitate cu 
principiile dezvoltarii 
durabile;  
Promovarea transportului 
feroviar, naval si intermodal; 
Sprijinirea dezvoltarii 
transportului durabil 

Administratiile nationale ale 
infrastructurilor de transport 
feroviare, rutiere si navale 

Administratiile nationale si 
regionale ale infrastructurii 
aeroportuare 

� Axa Prioritara 1 (3,854.87 meur) – 
Modernizarea si dezvoltarea axelor 
prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii 
unui sistem de transport durabil si 
integrarii acestuia cu retelele de 
transport ale UE;  

� Axa Prioritara 2 (1,397.30 meur) – 
Modernizarea si dezvoltarea 
infrastructurii nationale de transport 
in afara axelor prioritare TEN-T in 
scopul crearii unui sistem national de 
transport durabil;  

� Axa Prioritara 3 (322.89 meur) – 
Modernizarea sectorului de 
transportul in scopul cresterii 
protectiei mediului si a sanatatii 
publice si sigurantei pasagerilor;  

� Axa Prioritara 4 (122.58 meur) – 
Asistenta Tehnica pentru POS-T. 

_ _ - http://w
w

w
.m

t.ro/dgrfe/P
O

S
-T_final/pos-

t_final.htm
l  

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Investitii privind 
lucrari de refacere si 
modernizare a 
infrastructurii rutiere 
afectate de inundatii 
in anul 2010 

(PROGRAMUL 
NATIONAL DE 
DEZVOLTARE 
RURALA, Masura 
322 d) 

NOU !

Cresterea numarului de 
elemente de infrastructura 
edilitara imbunatatite 
(refacute, inclusiv 
modernizate, daca este 
cazul) in urma inundatiilor 
din anul 2010;  
 
Diminuarea efectelor 
pagubelor aparute ca 
urmare a inundatiilor din 
anul 2010. 

Comunele cu infrastructura 
tehnico-edilitara afectate de 
inundatii in anul 2010, incluse in 
Anexa la HG nr. 378/2011, prin 
reprezentantii lor legali conform 
legislatiei nationale in vigoare;  

Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitare (ADI) realizate 
intre doua sau mai multe comune 
cu infrastructura tehnico-edilitara 
afectate de inundatii in anul 2010, 
incluse in Anexa la HG nr. 
378/2011 

� Refacerea si modernizarea 
drumurilor comunale, podurilor si 
podetelor, afectate de inundatiile din 
2010 

� Costurile generale legate de 
intocmirea proiectului, precum taxe 
pentru arhitecti, ingineri si 
consultanti, studii de fezabilitate / 
documentatia de avizare a lucrarilor 
de interventii, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor si autorizatiilor 
necesare implementarii proiectelor, 
asa cum sunt ele mentionate in 
legislatia nationala, achizitionarea de 
patente si licente, sunt eligibile in 
limita a maxim 10% din valoarea 
eligibila a proiectului 

Valoarea totala 
eligibila a 
proiectului nu va 
depasi 1,5 
milioane euro/ 
proiect. 

- Proiectele 
se depun in 
perioada 1 - 
29 iulie 
2011 

http://w
w

w
.apdrp.ro/content.aspx?item

=
2119&

lang=R
O
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
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
 

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/fun

ding/lifeplus.htm
 



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE 

Pagina 8 din 14                                    4 iulie 2011 

Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
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. 

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&

furt
herC

alls=yes 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
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. 
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare 
cu tari terte. Proiectele eligibile sunt cele 
de cooperare culturala intre tari care 
participa la Program si tari tertecare au 
incheiat acorduri de asociere sau de 
cooperare cu UE.  

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 si C
ultura (E

A
C

E
A

) – 
P

rogram
ul C

ultura 
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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finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
supliment
are/Websi

te
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.h
tm

  
http://eacea

ec
europa

eu/culture/guide/docu

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
ht
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supliment
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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 euro 
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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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/ 

Uniunea 
Europeana 

Media 2007 Imbunatatirea cotei de piata 
a filmelor europene care 
ruleaza in alte state membre 
decat cele in care acestea 
au fost produse. 

Persoane fizice si juridice � productii audiovizuale: dobandirea si 
perfectionarea aptitudinilor in 
domeniul audiovizual si dezvoltarea 
lucrarilor audiovizuale europene;  

� distribuirea si promovarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

� proiecte pilot care sa asigure faptul 
ca acest program se adapteaza la 
cerintele pietei. 

- - 31 
decembrie 
2013

http://ec.europa.eu/infor
m

ation_society/m
edia/i

ndex_en.htm
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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 

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

all
s=yes 
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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/preparator
y_actions/doc1009_en.htm

 

Fondul 
National de 
Garantare 
a Creditelor 
pentru 
intreprinder
i Mici si 
Mijlocii 

Programul de 
sprijin pentru 
beneficiarii 
proiectelor in 
domenii prioritare 
pentru economia 
romaneasca, 
finantate din 
instrumentele 
structurale ale 
Uniunii Europene 
alocate Romaniei 

Accelerarea  absorbtiei 
fondurilor europene prin 
asigurarea resurselor 
financiare si prin garantarea 
imprumuturilor necesare 
pentru cofinantarea 
proiectelor. 

Entitati care implementeaza 
proiecte finantate din instrumente 
structurale ale Uniunii Europene:  
a) unitati administrativ-teritoriale;  
b) institutii de invatamant superior 
de drept public acreditate; 
c) institutii de cercetare-dezvoltare 
de drept public acreditate; 
d) operatori regionali / locali de 
servicii de alimentare cu apa si 
canalizare. 

Fondul National de Garantare a Creditelor 
pentru intreprinderi Mici si Mijlocii 
(FNGCIMM) este mandatat sa emita 
garantii in numele si in contul statului 
pentru finantatorii care acorda credite 
destinate implementarii proiectelor.  

Finantarea 
garantata poate 
fi de maximum 
15% din 
valoarea totala 
a proiectului 
exclusiv 
dobanzile si 
comisioanele 
bancare si alte 
sume datorate 
de beneficiar in 
baza 
contractului de 
credit.  

Garantiile 
individuale 
se acorda in 
euro sau in 
moneda 
nationala si 
pot acoperi 
maxim 80% 
din valoarea 
unui 
imprumut. 

- 

http://w
w

w
.fngcim

m
.ro/index.php?page

=infrastructura-descrierea-produsului 


