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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 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea 
structurilor de sprijin 
al afacerilor de interes 
naţional şi 
internaţional 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.3, 
Operatiunea 1.3.1) 
 
 
APEL 
NELANSAT 

Sprijinirea unor proiecte de 
anvergură care urmăresc 
crearea, dezvoltarea şi 
operaţionalizarea polilor de 
competitivitate. 

a) Societate comercială 
constituită din minim doi 
membri ai polului de 
competitivitate;  
b) Asociaţie legal 
constituită din minim doi 
membri  
ai polului de 
competitivitate;  
c) Parteneriat format din 
cel puţin doi membri 
privaţi ai polului care au 
încheiat un acord de 
parteneriat pentru 
realizarea proiectului 
pentru care se solicită 
finanţare;  
d) Polul de 
competitivitate, atunci 
când acesta este 
constituit ca persoană 
juridică, indiferent de 
forma juridică de 
organizare. 
 
Oricare dintre membrii 
polului de competitivitate, 
indiferent de forma 
juridică de constituire, se 
pot asocia pentru a 
constitui formele juridice 
menţionate la punctele 
a)-c) de mai sus, inclusiv 
universităţi publice, 
autorităţi publice locale, 
orice altă formă juridică 
de structuri de sprijinire  
a afacerilor în 
conformitate cu legislaţia 
în vigoare.   

Proiectele finanţate în cadrul acestei 
operaţiuni trebuie să se circumscrie unui 
pachet integrat, format în principal din: 
strategia de dezvoltare a polului de 
competitivitate, documentele de constituire a 
polului de competitivitate, fişele proiectelor 
componente, însoţită de un număr de minim 4 
cereri de finanţare cu anexele aferente, din 
care, pe tipuri de proiecte:  

a. Minim 1 proiect de investiţii în infrastructura 
de afaceri;  

b. Minim 1 proiect de cercetare – dezvoltare – 
inovare (CDI);  

c. Minim 2 proiecte „soft”, din care cel puţin 1 
proiect aferent managementului polului şi 
monitorizării implementării strategiei polului 
pentru care Solicitantul este entitatea de 
reprezentare a acestuia.   

minimum 
21.000.000 lei 
– maximum 
84.000.000 lei 

50%  
 
Intensitatea 
ajutorului 
creşte cu 20 
de puncte 
procentuale 
pentru 
ajutoarele 
acordate 
întreprinderi
lor mici şi 
cu 10  
puncte 
procentuale 
pentru 
ajutoarele 
acordate 
întreprinderi
lor mijlocii. 

Data lansarii 
programului 
va fi 
comunicata 
pe pagina de 
internet a 
Autoritatii de 
Mangement 
pentru POS 
CCE 
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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 
si Guvernul 
Romaniei 

Implementarea 
Sistemelor Adecvate 
de Management 
pentru Protecţia 
Naturii 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL MEDIU,  
AP 4) 
 
 
 
PROGRAM 
NELANSAT 

Asigurarea unui 
management 
corespunzător ariilor 
protejate oprind astfel 
degradarea biodiversităţii 
şi a resurselor naturale 

Administratorii şi custozii 
ariilor naturale protejate 
care au personalitate 
juridică proprie; 
APM-uri, ARPM-uri, 
ANPM, MMP – Direcţia 
Biodiversităţii (DB); 
Autorităţi ale 
administraţiei publice;  
Organizaţii 
neguvernamentale care 
să aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de 
protecţia mediului şi/sau 
protecţia naturii; 
Institute de cercetare; 
Universităţi; Muzee. 

 Elaborarea/revizuirea planurilor, 
strategiilor şi a măsurilor de management 
ale ariilor naturale protejate şi alte 
activităţi conexe 

 Investiţii în infrastructură pentru uz public 
orientate spre protecţia şi gestionarea 
mediului în ariile naturale protejate 

 Activitati privind menţinerea sau 
îmbunătăţirea stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor 

 Activitati de consultare, conştientizare şi 
informare 

 Activităţi de instruire şi creştere a 
capacităţii instituţionale de gestionare a 
ariilor naturale protejate 
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Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
sectoarelor agricol şi 
forestier 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 122) 

NOU! 

 

 

Creşterea valorii 
economice a pădurilor 
ţinând cont de rolul lor 
multifuncţional şi 
de un management durabil 
al pădurilor 

Proprietari privaţi de 
pădure, persoane fizice 
sau juridice si asociaţii 
ale acestora; 
Forme asociative ale 
proprietarilor de pădure; 
Comune, orase si 
municipii deţinătoare de 
pădure sau asociaţiile 
acestora; 
Institutii de cult si 
învătământ detinătoare 
de pădure si asociatiile 
acestora; 
Asociaţii mixte de 
proprietari de pădure din 
oricare din categoriile de 
mai sus. 

 Costuri pentru refacerea arboretelor slab 
productive şi substituirea celor derivate: 
achiziţionarea materialului de plantat şi 
instalarea culturilor. 
Costurile privind refacerea arboreturilor 
slab productive si substituirea celor 
derivate sunt eligibile numai pentru 
suprafetele incluse în planul decenal cu 
astfel de lucrări. 

 Costuri pentru echipamente necesare 
realizării lucrărilor de îngrijire şi 
conducere a arboreturilor prevăzute în 
planurile de amenajare, inclusiv răritura 
pre-comercială. 
Costuri generale ale proiectului 

reprezentând: taxe pentru arhitecți, 
ingineri si consultanți, proiecte tehnice, 

achiziționarea de patente și licențe, în 
procent de maximum 10% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului, dar nu mai 
mult de 5% pentru proiecte care includ 

numai achiziții de echipamente.  etc 

Minim 5.000 
euro  
 
Maxim 
1.000.000 
euro 

Minim 50% 
 
În zonele 
defavorizate 
(LFA) şi 
siturilor 
Natura 
2000 
sprijinul 
public va fi 
de până la 
60% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile. 

2 aprilie – 30 
aprilie 2012 
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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
si Guvernul 
României  

Prima impadurire a 
terenurilor agricole 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 221) 

 

 

Cresterea suprafetei de 
padure cu rol de protectie 
a apei, solurilor, a 
padurilor cu rol de 
protectie împotriva 
factorilor naturali si 
antropici daunatori, 
precum si de asigurare a 
functiilor recreative, pe 
baza rolului multifunctional 
al acesteia. 

Persoanele fizice 
(inclusiv persoane fizice 
autorizate) 
 
Persoanele juridice 
 
Grupurile sau asociatiile 
de persoane fizice sau 
juridice 
 
Autoritatile publice locale  
 
 
 
detinatoare de teren 
agricol. 

Tipurile de plati aferente masurii 221 sunt 
urmatoarele: 
 
1. o prima pentru lucrarile de înfiintare a 
plantatiilor forestiere (costuri standard), în 
functie de zona geografica în care se 
efectueaza împadurire; 
 
2. o prima anuala pentru lucrarile de 
întretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, 
(începând cu anul înfiintarii plantatiei), 
variabila în functie de zona geografica în 
cares-a facut împadurirea si de anul de 
întretinere; 
 
3. o prima compensatorie anuala pe ha, 
pentru pierderea de venit ca urmare a 
împaduririi, standard pentru o perioada de 15 
ani (începând cu anul înfiintarii plantatiei), dar 
variabila în functie de clasificarea 
beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de 
terenuri agricole. 

Variabila Variabila 2-31 mai 
2012 

16 august-14 
septembrie 
2012 

15 noiembrie-
14 decembrie 
2012 
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Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Incurajarea 
activitatilor turistice 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 313) 

NOU! 

 

Cresterea si imbunatatirea 
structurilor de primire 
turistica la scara mica 
 
Dezvoltarea sistemelor de 
informare si promovare 
turistica 
 
Crearea facilitatilor 
recreationale in vederea 
asigurarii accesului la 
zonele naturale de interes 
turistic. 

 Micro-
intreprinderile; 

 Persoanele fizice; 

 Comunele prin 
reprezentantii lor 
legali conform 
legislatiei nationale 
in vigoare, precum 
si asociatiile de 
dezvoltare 
intercomunitara; 

 ONG-urile. 

Investitii in infrastructura de primire turistica 
 
Investitii in activitati recreationale 
 
Investitii in infrastructura la scara mica precum 
centrele de informare, amenajarea de marcaje 
turistice, etc 

Variabila Variabila 17 aprilie-16 
mai 2012 
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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 
 

Programul Cantemir 
2012 
 
NOU! 

 

Cresterea vizibilitatii si 
accesibilitatii culturii 
romane pe pietele 
culturale internationale prin 
promovarea creatiilor 
romanesti de valoare, 
incurajand totodata 
cooperarea dintre artistii 
romani si straini, dialogul 
intercultural, precum si 
parteneriatul institutional 
dintre organizatii culturale 
romanesti si organizatii 
culturale de prestigiu din 
strainatate. 

Persoanele fizice 
autorizate sau 
persoanele juridice de 
drept public sau privat, 
autorizate 

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să 
îndeplinească aceste condiţii cumulative: 
1. să se înscrie într-unul sau mai multe dintre 
următoarele domenii: literatură, arte vizuale, 
arhitectură şi design, teatru, muzică, dans, 
film, patrimoniu cultural;  

2. să se desfăşoare pe o perioadă de 
 maximum 14 luni, între 6 august 2012 – 15 
septembrie 2013; 
3. să se desfăşoare în parteneriat cu (cel 
puţin) o organizaţie culturală de prestigiu din 
ţara de desfăşurare a proiectului; 
4. se adresează publicului din străinătate. 
Proiectele adresate exclusiv românilor din ţară 
sau din străinătate nu sunt eligibile. 

Maxim 
132.000 lei 

Minim 20% 7 mai 2012 h
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Uniunea 
Europeana 

Programul pentru 
Competitivitate si 
Inovare - Sprijin 
pentru folosirea 
noilor tehnologii de 
informare si 
comunicare (TIC) 
 
 
 

 
 

Utilizarea TIC in serviciul 
economiei cu emisie 
redusa de carbon si pentru 
o mobilitate inteligenta; 
- Sprijinirea initiativei 
bibliotecilor digitale; 
- Utilizarea TIC in serviciul 
sanatatii, al imbatranirii 
adecvate si al incluziunii; 
- Utilizarea TIC pentru 
guvernare si servicii 
publice inovatoare; 
- Sprijinirea proceselor 
inovatoare care au la baza 
folosirea internetului. 

Administratii centrale,  
 
autoritati 
locale/regionale, 
 
 universitati,  
 
centre de cercetare,  
 
IMM-uri,  
 
etc. 

Teme:  

- TIC pentru orase "inteligente"; 

- Continut digital, acces deschis si creativitate; 

- TIC pentru sanatate, imbatranire activa si 

incluziune; 

- TIC pentru guvernare inovatoare si servicii 

publice; 

- eServicii si alte actiuni. 

 

Cererea de proiecte prevede un 4 tipuri de 

proiecte: 

- Proiecte Pilot de tip A 

- Proiecte Pilor de tip B 

- Bune practici 

- Retele tematice. 

- Minim 50% 
 
Minim 20% 
in cazul 
obiectivului 
« Best 
Practice 
Networks » 

15 mai 2012 h
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http://www.programulcantemir.ro/regulament
http://www.programulcantemir.ro/regulament
http://www.programulcantemir.ro/regulament
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/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  

LIFE + 
Cerere de propuneri 
2012 
 
 
NOU! 

Protectia, conservarea, 
reabilitarea, monitorizarea 
si facilitarea functionarii 
sistemelor naturale, a 
habitatelor naturale, a 
florei si faunei salbatice, cu 
scopul de a opri pierderea 
biodiversitatii, inclusiv a 
diversitatii resurselor 
genetice, in cadrul UE. 

Diseminarea de informatii 
si sensibilizarea cu privire 
la aspectele de mediu, 
inclusiv prevenirea 
incendiilor forestiere. 

Organisme publice si 
private 

Teme: 
 
Natura si biodiversitate 
 
Politica de mediu si guvernanta 
 
Informare si comunicare 

- Minim 50% 26 
septembrie 
2012 

h
ttp

://e
c
.e

u
ro

p
a

.e
u

/e
n

v
iro

n
m

e
n

t/life
/fu

n

d
in

g
/life

p
lu

s
2
0
1
2

/c
a
ll/in

d
e
x
.h

tm
 

 

Guvernul 
Norvegiei 

Fondul pentru 
munca decenta si 
dialog tripartit 
 
NOU! 

 

Scopul finantarii este de a 
promova munca decenta si 
a favoriza dialogul tripartit. 
Finantarea permite, de 
asemenea, dezvoltarea 
cooperarii bilaterale cu 
partenerii norvegieni. 

Organizatiile care ii 
reprezinta pe angajati si 
angajatori 
 
Autoritatile publice 

- Formarea si intarirea capacitatii de a sprijini 

infiintarea si functionarea structurilor de dialog 

social; 

- Promovarea dialogului tripartit si a muncii 

decente, precum si a initiativelor dialogului 

bipartit din sectorul industriilor; 

- Promovarea unui echilibru intre munca-viata 

personala si non-discriminarea la locul de 

munca; 

- Sanatate, siguranta si mediu placut la locul 

de munca; 

- Promovarea egalitatii intre sexe la locul de 

munca si in societate; 

- Activitati de informare si de constientizare si 

construirea de parteneriate cu organizatiile 

publice si private, inclusiv ONG-uri; 

- Actiuni ale partenerilor sociali de promovare 

a: ocuparii fortei de munca, educatiei, 

scolarizarii, anti-discriminarii, saraciei, 

sanatatii, securitatii si protectiei sociale. 

Suma minima: 
50.000 Euro 
 
Suma 
maxima: 
400.000 Euro. 

Minim 10% 22 aprilie 
2012 
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http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm
http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____59986.aspx
http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____59986.aspx
http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____59986.aspx
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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 

Trust for 
Civil 
Society in 
Central & 
Eastern 
Europe 

Fondul pentru 
Inovare Civica 

 
 
 

Sprijinirea initiativelor 
inovatoare civice ale ONG-
urilor  

Organizatii 
neguvernamentale fara 
scop lucrativ cu sediul in 
Romania. 
 
Parteneri eligibili: 
- alte organizatii de tipul 
celor enumerate la 
solicitanti eligibili, 
 
- institutii de invatamant 
sau institute de cercetare 
fara scop lucrativ din 
Romania, 
 
- Ministere si institutii/ 
agentii/ organizatii 
subordonate/coordonate 
de acesta cu atributii in 
sfera de actiune a 
proiectului, unitati 
administrativ teritoriale, 
 
-alte institutii publice din 
Romania care pot 
contribui semnificativ la 
implementarea si 
succesul proiectului. 
 
Localitatile vizate de 
componenta II sunt 
exclusiv urmatoarele: 
Baicoi, jud. Prahova,  
Bustuchin, jud. Gorj, 
Isalnita, jud. Dolj, 
Poboru, jud. Olt, 
Moinesti, jud. Bacau, 
Schela, jud. Galati, 
Suplacu de Barcau, jud. 
Bihor, Zemes, jud. 
Bacau. 

COMPONENTA I ”INOVARE CIVICA” are ca 
obiectiv sprijinirea initiativelor si actiunilor 
civice, responsabilizarea si cresterea 
participarii active a cetatenilor pentru a 
contribui la dezvoltarea comunitatii  
Aceasta componenta urmareste sa sprijine 
initiative in urmatoarele domenii: 

 Educatie civica si implicarea copiilor si 
tinerilor in viata comunitatii 

 Mobilizarea si responsabilizarea 
cetatenilor 

 Actiuni de advocacy si monitorizare a 
institutiilor/autoritatilor publice 

COMPONENTA II “FACILITARE SI 
DEZVOLTARE COMUNITARA“ are ca 
obiectiv dezvoltarea unor comunitati pilot 
pornind de la aspiratiile acestora de integritate 
si prosperitate pe bazele participarii 
comunitare prin mobilizarea resurselor locale, 
parteneriat si cooperare. 
 Componenta II “Facilitare si dezvoltare 
comunitara“ urmareste: 

 dezvoltarea capacitatilor comunitatilor de 
a identifica si rezolva problemele locale 
prin metode de facilitare si organizare 
comunitara 

 identificarea si implementarea unor 
proiecte locale prin participare, 
mobilizare si management eficient al 
unor proiecte locale 

 

45.000 lei - 10 aprilie 
2012 
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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 

Trust for 
Civil 
Society in 
Central & 
Eastern 
Europe 

Fondul de Actiune 
Rapida 

 
 
 

Sprijini initiative si actiuni 
civice care raspund cel 
mai bine unei situatii 
exceptionale din/in stransa 
legatura cu agenda publica 
si care faciliteaza 
participarea activa a 
cetatenilor. 

Organizatii 
neguvernamentale fara 
scop lucrativ cu sediul in 
Romania. 
 
Parteneri eligibili: 
 
- alte organizatii de tipul 
celor enumerate la 
solicitanti eligibili, 
 
- institutii de invatamant 
sau institute de cercetare 
fara scop lucrativ din 
Romania, 
 
- Ministere si institutii/ 
agentii/ organizatii 
subordonate/coordonate 
de acesta cu atributii in 
sfera de actiune a 
proiectului, unitati 
administrativ teritoriale, 
 
-alte institutii publice din 
Romania care pot 
contribui semnificativ la 
implementarea si 
succesul proiectului. 
 

- proiecte care creeaza cadrul prielnic sau 
care pun in dezbatere participarea cetatenilor 
la elaborarea si adoptarea deciziilor publice 
care ii privesc; 
- participarea organizatiilor neguvernamentale 
la procesul de elaborare a politicilor publice; 
- incurajarea si utilizarea mecanismelor de 
consultare si participare publica la nivel 
central si local; 
- proiecte care promoveaza integritatea in 
campaniile electorale si exercita un control 
real a societatii civile in procesul electoral, in 
scopul de a asigura alegeri corecte si 
transparente, bazate pe respectarea 
drepturilor si libertatilor cetatenesti ale 
alegatorilor. 

15.000 lei  - - Apelul 1 - 
februarie 
2012; 
 
- Apelul 2 - 
mai 2012; 
 
- Apelul 3 - 
octombrie 
2012. 
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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 

Educatia 
antreprenoriala 
 
 

Obiectivul acestei cereri de 
propuneri este sa 
promoveze proiecte cu o 
valoare adaugata ridicata 
la nivel european in 
domeniul educatiei 
antreprenoriale. Actiunile 
se vor orienta catre 
profesori si tineri in 
invatamantul primar, 
secundar si tertiar. 

- administratii publice de 
la toate nivelurile; 
- autoritati nationale, 
regionale si locale; 
- institutii de invatamant 
(scoli primare si 
secundare, scoli 
profesionale, universitati 
etc.); 
- ONG-uri, asociatii si 
fundatii active in 
domeniile in cauza; 
- prestatori de servicii de 
invatamant si de formare 
(din domeniul public sau 
privat); 
- camere de comert si 
industrie si organisme 
similare; 
- asociatii de intreprinderi 
si retele de sustinere a 
intreprinderilor. 
 
Candidatii trebuie sa 
actioneze intr-un 
consortiu transnational 
cu organizatii partenere 
din cel putin alte doua 
tari. 

Proiectele care urmeaza sa fie sprijinite se vor 
concentra asupra unuia dintre obiectivele 
urmatoare (domenii prioritare): 
Lotul 1: 
(a) crearea de modele transeuropene pentru 
profesorii din invatamantul primar si secundar 
pentru a sprijini dezvoltarea competentelor si 
metodelor acestora de aplicare a educatiei 
antreprenoriale la diferite obiecte si in diferite 
contexte; 
(b) dezvoltarea, organizarea si executarea de 
ateliere transeuropene de formare/educatie 
pentru profesorii de spirit antreprenorial in 
institutiile de invatamant superior (universitati, 
colegii, scoli de afaceri, universitati de stiinte 
aplicate etc.). 
Lotul 2: 
Crearea unei platforme europene online 
pentru profesori/educatori pentru a permite 
schimbul transfrontalier de bune practici, 
metode si materiale didactice in domeniul 
educatiei antreprenoriale. 
Lotul 3: 
Dezvoltarea si testarea unui cadru european 
comun de instrumente si indicatori pentru 
evaluarea spiritului antreprenorial, a 
atitudinilor si competentelor dobandite de elevi 
in educatia antreprenoriala. 

Plafon maxim 
de cofinantare 
UE per 
proiect: 
Pentru lotul 1, 
pana la 500 
000 EUR 
Pentru lotul 2, 
pana la 400 
000 EUR 
Pentru lotul 3, 
pana la 250 
000 EUR 

Minim 40% 16 aprilie 
2012 
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5711&lang=en
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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  

Intelligent Energy 
Europe (IEE) – apel 
2012 

 

 

-sa impulsioneze eficienta 
energetica si folosirea 
rationala a resurselor 
energetice;  

- sa promoveze noile 
resurse de energie si sa 
sustina diversificare 
energetica;  

- sa promoveze eficienta 
energetica si folosirea 
noilor surse de energie in 
transport. 

Asociatiile,  
 
autoritatile locale si 
regionale,  
 
centrele de cercetare, 
  
IMM-urile,  
 
universitatile. 
 
 
Parteneriatele realizate 
trebuie sa cuprinda cel 
putin 3 parteneri din 3 
tari diferite. 

Prioritatea/Programul sectorial SAVE - 
eficienta energetica - 15 milioane euro (buget 
indicativ): 
- excelenta industriala in energie - actiuni 
pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor 
europene; 
- comportamentul consumatorilor - actiuni de 
sprijin privind directionarea pietei catre 
sisteme si produse mai economice in energie; 
- servicii energetice - actiuni vizand crestera 
transparentei pietei si a increderii actorilor 
implicati, pentru dezvoltarea pietei de servicii 
energetice pentru micii consumatori. 
 
Prioritatea / Programul sectorial ALTENER - 
surse alternative de energie - 11,5 milioane 
euro (buget indicativ): 
- electricitate prin sursele de energie 
regenerabile - actiuni pentru cresterea cotei 
de energie regenerabila in cota finala de 
consum energetic in Europa; 
- bioenergie - actiuni favorizand o productie 
crescuta si o utilizare a biomasei, biolichidelor 
si biogazului; 
 
Prioritatea / Programul sectorial STEER - 
folosirea eficienta a energiei in transport - 12,5 
milioane euro (buget indicativ): 
- eficacitate energetica in transporturi - actiuni 
care vizeaza reducerea cererilor de transport 
cu autoturismul si pe calea ferata si trecerea 
catre modalitati de transport mai eficace; 
- vehicule cu consum redus de energie - 
actiuni care ajuta la directionarea pietei catre 
vehicule mai economice, sustinand legislatia 
recenta in domeniu; 
 
INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica 
a cladirilor si Leadership local pentru energie - 
initiativa dedicata autoritatilor locale si 
regionale - 27 milioane euro (buget indicativ). 
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http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/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  

Solutii bazate pe TIC 
pentru gestionarea 
activitatilor 
cotidiene la 
domiciliu pentru 
persoanele in varsta 
 
 
NOU! 

- sa dezvolte solutii bazate 
pe TIC care sa ajute 
persoanele in varsta sa 
conserve, cat mai mult 
timp cu putinta, un nivel de 
mobilitate optimal si sa-si 
imbunatateasca 
increderea in sine, 
autonomia, securitatea, 
etc. 
- sa permita persoanelor in 
varsta sa-si gestioneze 
sustenabil activitatile 
cotidiene la domiciliu; 
- sa aduca un sprijin 
ingrijitorilor non-
profesionisti. 

Consortiul trebuie sa 
cuprinda intre 3 si 10 
parteneri din cel putin 3 
state participante la 
program, incluzand 
obligatoriu o organizatie 
a utilizatorilor finali, un 
partener de afaceri si un 
IMM (care poate fi 
considerat si partener de 
afaceri). 
 

Actiuni finantate: 
- stimularea si sprijinirea activitatilor la 
domiciliu; 
- hranirea: o alimentatie suficienta; solutii 
personalizate de regim; 
- igiena personala, in special facilitarea 
accesului la toalete si gestionarea problemelor 
de incontinenta; 
- activitati de invatare si orientare privind 
ingrijirea etc. 
 
Actiunile trebuie sa dureze intre 12 si 36 luni. 

Bugetul total 
al proiectului: 
1-7 milioane 
Euro 
 
Valoarea 
maxima 
solicitata: 
3 milioane 
Euro 
 

- 31 mai 2012 h
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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  
 
 

Prin această componentă 
a Programului Cultura sunt 
finanţate proiecte din toate 
domeniile: patrimoniu, arte 
vizuale, artele 
spectacolului, carte şi 
lectură, traduceri literare 

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 1.3.5 - Proiecte de cooperare cu 
ţări terţ 
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare 
culturală între ţări care participă la Program şi 
ţări terţecare au încheiat acorduri de asociere 
sau de cooperare cu UE, sub rezerva 
existenţei prevederilor care vizează domeniul 
cultural. 
Componenta 1.3.6 Festivalurile culturale 
europene 
 

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.1.3.5: 
50.000 –
200.000  euro/ 
proiect 
 
C.1.3.6: 
maxim 
100.000  euro/ 
proiect 
 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 octombrie in 
fiecare an  
 
C. 1.2.2:  
3 februarie in 
fiecare an  
 
C. 1.3.5:  
3 mai in 
fiecare an 
 
 
C. 1.3.6:  
15 noiembrie 
in fiecare an, 
 

pana la finele 
Programului, 
in 2013  
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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 2 – 
Sprijinirea 
organizaţiilor active 
la nivel european în 
domeniul culturii 
 
 
 

Prin această componentă 
a Programului Cultura se 
cofinanţează cheltuielile 
aferente programului de 
lucru pe termen lung al 
organizaţiilor care au ca 
misiune un subiect de 
interes european în 
domeniul culturii sau ale 
căror obiective sunt 
incluse în politica UE din 
respectivul domeniu.  

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) 
 

Sunt eligibile trei categorii de 
organizaţii: ambasadori, reţele de 
advocacy, şi platforme de dialog structurat. 
 
Ambasadorii sunt acei operatori care, prin 
influenţa pe care o exercită în domeniul 
cultural la nivel european, dovedesc o 
aptitudine reală de a fi considerate veritabili 
„reprezentanţi” ai culturii europene şi, în 
consecinţă, pot îndeplini rolul de ambasadori 
culturali europeni. Sunt vizate în mod special 
orchestrele, corurile, grupurile teatrale şi 
companiile de dans ale căror activităţi au o 
dimensiune europeană reală. Activităţile 
organizaţiei trebuie să se desfăşoare în cel 
puţin 7 ţări participante la Program. 
 
Reţelele de advocacy sunt acei operatori 
culturali care sunt delegati de membrii asociaţi 
şi care asigură o suficientă reprezentare a 
uneia sau mai multor categorii de operatori 
culturali sau de domenii culturale la nivel 
european. Reţelele trebuie să aibă cel puţin 
un an de existenţă.  
 
Platforme de dialog structurat sunt acele 
organizaţii care dezvoltă un dialog structurat 
activ cu Comisia Europeană în cadrul unui 
proces specific, precum şi grupărilor care 
realizează analize de politici şi sprijină 
atingerea obiectivelor Agendei europene 
pentru cultură.  

Intre 75.000 si 
600.000 de 
euro, in 
functie de 
categoria 
pentru care se 
solicita 
finantare 

Minim 20% 15 
septembrie in 
fiecare an,  
 
pana la finele 
Programului, 
in 2013  
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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 
activităţilor de 
analiză, colectare şi 
diseminare de 
informaţii, de 
maximizare a 
impactului 
proiectelor din 
domeniul cooperării 
culturale 
 
 

Prin această componentă 
a Programului Cultura este 
oferit sprijin financiar atât 
pentru activităţi de analiză 
şi de diseminare care 
sprijină strângerea de 
informaţii despre 
rezultatele proiectelor, 
răspunzând astfel nevoii 
de date cantitative solide 
în sectorul cultural, cât şi 
pentru evaluarea 
rezultatelor în raport cu 
obiectivele Programului. 

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) 
 

Prin Program se acordă fondurile necesare 
realizării de studii şi analize în domeniul 
cooperării culturale europene şi în cel al 
dezvoltării de politici culturale europene. Se 
are în vedere creşterea volumului şi a calităţii 
informaţiilor şi datelor disponibile, cu scopul 
conturării unor perspective comparative şi al 
dezvoltării de analize referitoare la cooperarea 
culturală la nivel european, în special în ceea 
ce priveşte mobilitatea creatorilor şi actorilor 
culturali, circulaţia operelor de artă, a 
produselor culturale şi artistice, dar şi dialogul 
intercultural. 
 
De asemenea, Programul sprijină colectarea 
şi diseminarea de informaţii şi activităţi al 
căror obiectiv este maximizarea impactului 
proiectelor. Programul promovează schimbul 
de experienţă şi de bune practici, activităţile 
de diseminare a informaţiilor referitoare la 
Program, precum şi cele referitoare la 
cooperarea culturală transeuropeană în 
general. 
 

Maximum  
120.000 de 
euro pentru 
fiecare an de 
activitate 

Minim 40% 1 octombrie in 
fiecare an, 
 
pana la finele 
Programului, 
in 2013  
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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 - 
apel 2012 
 
 

-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. 

Pentru 2012, prioritatile anuale sunt proiecte 
care vizeaza sa promoveze angajamentul 
tinerilor spre o crestere mai favorabila 
incluziunii: 
 
- proiecte care abordeaza aspectele somajului 
in randul tinerilor si/sau care vizeaza 
stimularea mobilitatii si a participarii active a 
tinerilor someri in societate; 
 
- proiecte care vizeaza aspectele saraciei si 
ale marginalizarii si care incurajeaza 
sensibilizarea tinerilor si angajamentul de a 
remedia aceste probleme pentru o societate 
mai favorabila incluziunii. In acest context, un 
accent special va fi pus cu preponderenta pe 
incluziunea tinerilor emigranti, a tinerilor cu 
handicap si, dupa caz a tinerilor de etnie 
roma;  
 
- proiecte care stimuleaza spiritul de initiativa 
al tinerilor, creativitatea si spiritul 
antreprenorial, sansele de angajare, in special 
prin initiative ale tinerilor;  
 
- proiecte care promoveaza comportamente 
sanatoase, in special prin promovarea 
practicarii activitatilor in aer liber si a sportului 
de masa, ca mijloace pentru a promova un stil 
de viata sanatos si pentru a incuraja 
incluziunea sociala si participarea activa a 
tinerilor in societate; 
 
- proiecte care vizeaza sensibilizarea si 
mobilizarea tinerilor cu privire la provocarile 
globale in domeniul mediului si schimbarile 
climatice ca mijloace de incurajare a 
dezvoltarii competentelor si comportamentelor 
ecologice in randul tinerilor si tinerilor lucratori 
si a angajamentului acestora pentru o crestere 
mai durabila. 

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

- 1 februarie 
2012;  
 
 
1 iunie 2012;  
 
 
1 septembrie 
2012. 
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Finantator 
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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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