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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 
 
Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Cercetare 
Stiintifica 

Program Parteneriate 
2011, 
Subprogram Proiecte 
Colaborative de 
Cercetare Aplicativa 
 
 

Sustinerea si 
promovarea cercetarii 
aplicative, in domenii 
prioritare, inter- si 
transdisciplinare, 
relevante pentru 
cresterea 
competitivitatii in 
cercetare-dezvoltare si 
inovare (CDI) la nivel 
national, si in acord cu 
economia mondiala 
bazata pe cunoastere.  

Cel putin una dintre 
institutiile care alcatuiesc 
parteneriatul este o 
organizatie de cercetare de 
drept public sau privat in 
sensul legislatiei in vigoare 
din domeniul ajutorului de 
stat. 
  
Numai pentru proiectele de 
Tip 2: cel putin una dintre 
institutiile care alcatuiesc 
parteneriatul este o 
intreprindere in sensul 
legislatiei in vigoare din 
domeniul ajutorului de stat.  
 
Directorul de proiect este 
doctor in stiinte. Aceasta 
conditie nu se aplica in 
situatia in care Institutia 
Coordonator de Proiect 
este intreprindere in sensul 
legislatiei in vigoare din 
domeniul ajutorului de stat. 

Sunt finantate proiecte de cercetare 
experimentala si dezvoltare tehnologica, 
realizate in parteneriat si concretizate prin 
realizare de produse, tehnologii si servicii 
inovative, menite sa rezolve si sa 
implementeze solutii la probleme 
complexe socio-economice, de prioritate 
nationala si actualitate internationala. 
 
Tipuri de activitati eligibile: 
- cercetare fundamentala (dar nu mai mult 
de 10% din valoarea finantata de la 
bugetul de stat a proiectului); 
- cercetare industriala; 
- dezvoltare experimentala; 
- studii de fezabilitate tehnica; 
- activitati pentru obtinerea si protejarea 
drepturilor de proprietate intelectuala, 
pentru IMM-uri. 
 
In cadrul subprogramului de cercetare 
aplicativa exista doua tipuri de proiecte: 
- Tipul 1: in structura parteneriatului nu 
este obligatorie participarea unei 
intreprinderi.  
- Tipul 2: in structura parteneriatului este 
obligatorie participarea a cel putin unei 
intreprinderi. 

Maxim 2.000.000 
lei pentru proiecte 
de tip 1; 
 
Maxim 3.000.000 
lei pentru proiecte 
de tip 2. 

0% pentru 
proiecte de 
tip 1; 
 
Minim 7,5% 
din valoarea 
proiectului 
daca 
intreprinderi
le 
participante 
sunt 
intreprinderi 
mici si 
mijlocii si 
respectiv 
minim 15% 
in cazul in 
care unul 
din 
parteneri 
este o 
intreprinder
e mare 
pentru 
proiecte de 
tip 2. 

- http://w
w

w
.m

ct.ro/ro/articol/2647/program
e-na-ionale-com

petitie-
parteneriate-2011 

D
epunerea proiectelor se face intr-o singura etapa, utilizandu-se 

platform
a

de
depunere

online
w

w
w

.uefiscdi-direct.ro.
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

Concurs proiecte 
culturale- sesiunea 
de finanţare III 2011 
 
 

Acordarea de finanţări 
nerambursabile pentru 
proiecte culturale, cu 
derulare în perioada 
cuprinsă între data 
semnării contractului 
de finanţare şi data 
de 15 noiembrie 2012 

Persoane fizice autorizate,  

asociaţii,  

fundaţii,  

instituţii publice de cultură,  

societăţi comerciale care 
derulează activităţi culturale 

AFCN va acorda o atenţie deosebită 
proiectelor culturale de anvergură, 
transversale şi integratoare şi va urmări: 
• întărirea capacităţii organizaţionale a 

artiştilor şi a entităţilor culturale 
(O.N.G.-uri, instituţii publice); 

• încurajarea şi sprijinirea artiştilor 
aflaţi la început de carieră; 

• sprijinirea creaţiei contemporane în 
ariile tematice ale artelor vizuale şi 
arhitecturii, ale muzicii, teatrului şi 
dansului; 

• încurajarea iniţiativelor care pun în 
valoare patrimoniul cultural naţional 
mobil şi imobil, activităţile muzeale 
(inclusiv prin digitizare), patrimoniul 
imaterial; 

• încurajarea diverselor practici 
artistice participative şi dezvoltarea 
de noi forme de expresie artistică; 

• încurajarea formării profesionale 
continue a artiştilor şi a organizaţiilor, 
a administratorilor culturali; 

• sprijinirea formelor de dialog 
intercultural: educaţia şi dezvoltarea 
audienţei, intervenţia culturală pentru 
schimbarea mentalităţilor, 
diversitatea culturală. 

Maxim 70.000 lei  Minim 10%  Perioada de 
înscriere a 
proiectelor 
culturale este 
cuprinsă în 
intervalul  
15 noiembrie 
– 15 
decembrie 
2011 

w
w

w
.afcn.ro 

Înscrierile se fac online accesând adresa: http://w
w

w
.afcn.ro, 

butonul Logare/Înregistrare 
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cooperare globala 
pentru incluziune 
sociala si integrare 
pe piata muncii 
 
 

- favorizarea din partea 
lumii de afaceri a unui 
angajament mai activ 
in materie de 
responsabilitata sociala 
a companiei, in 
particular in 
comunitatile locale;  
- propunerea de solutii 
eficiente la problemele 
socio-economice de 
care sufera diferitele 
domenii si grupuri tinta 
specifice;  
- producerea de 
rezultate masurabile pe 
planul insertiei 
grupurilor vulnerabile. 

Administratiile centrale, 
agentiile,  
autoritatile locale / 
regionale, asociatiile, ONG-
urile, fundatiile,  
companiile,  
universitatile 

A. Evaluarea si modelarea structurilor 
sociale inovatoare, a noilor relatii intre 
angajatori si angajati si intre diferitii 
intervenienti din societatea civila, astfel 
incat sa se poata observa in ce masura 
aceste structuri pot sa fie transpuse altor 
segmente ale societatii europene.  
B. Imbunatatirea adecvarii necesitatilor si 
a cererilor intreprinderilor comerciale fata 
de oferta intreprinderilor sociale, in special 
prin accesul la oferta si cerere.  
C. Diseminarea cazurilor reusite de 
intarire a cooperarii dintre autoritatea 
publica, intreprinderea comerciala si cea 
sociala.  
D. Inventarierea si analizarea 
consecintelor sociale ale activitatilor 
economiei sociale pe baza exemplelor 
concrete, astfel incat sa se poata 
imbunatati elaborarea politicilor.  
E. Accesul la credit, inclusiv microcreditele 
si facilitatile fiscale adaptate economiei 
sociale. 

- Minim 20% 15 noiembrie 
2011 

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=750&

langId=fr
&

callId=329&
furtherC

alls=yes 
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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 Jean 
Monnet de sprijin 
acordat asociatiilor 
europene active la 
nivel european in 
domeniul educatiei si 
formarii 
 
 

Scopul prezentei cereri 
de propuneri este de a 
sustine asociatiile 
europene din domeniul 
educatiei si formarii 
profesionale care 
desfasoara activitati in 
ceea ce priveste:  
- teme de integrare 
europeana; si / sau  
- urmarirea obiectivelor 
politicii europene din 
domeniul educatiei si 
formarii.  

Asociaţiile europene care 
functioneaza in domeniul 
educatiei si formarii la nivel 
european ca activitate 
principala 

Activitatile programului de lucru propus 
trebuie sa contribuie la:  
- sporirea cunostintelor si a gradului de 
constientizare a procesului de integrare 
europeana prin educatie si formare; 
si/sau  
- punerea in aplicare a cel putin unuia 
dintre urmatoarele obiective strategice ale 
"E&T 2020":  
1. transformarea invatarii pe tot parcursul 
vietii si a mobilitatii in realitate;  
2. imbunatatirea calitatii si eficientei 
educatiei si formarii;  
3. promovarea echitatii, coeziunii sociale 
si cetateniei active;  
4. sporirea creativitatii si inovarii, inclusiv a 
spiritului antreprenorial, la toate nivelurile 
de educatie si formare. 

Subventia de 
functionare 
maxima pentru o 
asociatie pentru 
programul anual 
de lucru de 12 luni 
(corespunzator 
exercitiului 
bugetar 2012) nu 
depaseste 100 
000 EUR.  

- 30 noiembrie 
2011 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/
call_jm

_ka3_structural_support_2011_en.p
hp 
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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 

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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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 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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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 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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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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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. 
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