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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cooperarea cu alte 
tari decat tarile vecine 
Uniunii Europene – 
apel 2013 
 
(PROGRAMUL 
“TINERETUL IN 
ACTIUNE” – 
ACTIUNEA 3.2) 
 
NOU! 

Imbunatatirea mobilitatii 
tinerilor si lucratorilor din 
domeniul tineretului, 
precum si capacitatea de 
insertie profesionala a 
tinerilor; 
promovarea 
responsabilizarii tinerilor 
si a participarii active a 
acestora; 
promovarea consolidarii 
capacitatilor 
organizatiilor si 
structurilor pentru tineret, 
pentru a contribui la 
dezvoltarea societatii 
civile; 
promovarea cooperarii si 
schimbului de experienta 
si bune practici in 
domeniul tineretului si 
educatiei non-formale; 
contributia la dezvoltarea 
politicilor din domeniul 
tineretului, activitatilor din 
domeniul tineretului si 
sectorului voluntariatului; 
crearea de parteneriate 
si retele viabile intre 
organizatiile pentru 
tineret. 
 

Organizatii 
neguvernamentale, 
 
organisme publice la 
nivel regional sau local, 
 
consilii nationale de 
tineret 
 

• evenimente de mare amploare dedicate 
tineretului, seminare, conferinte; 

• activitati care incurajeaza dezvoltarea de 
parteneriate si retele; 

• activitati care incurajeaza dialogul politic in 
domeniul tineretului; 

• campanii de informare si constientizare in 
favoarea tinerilor si desfasurate de tineri; 

• formarea si consolidarea capacitatilor 
lucratorilor din domeniul tineretului, 
organizatiilor din domeniul tineretului si 
multiplicatorilor; 

• stagii de practica (job-shadowing) si mobilitate 
pe termen lung pentru lucratorii din domeniul 
tineretului. 

 

100.000 
euro 

Minim 20% 14 mai 2013 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Sprijin pentru 
activitatile de 
informare destinate 
tinerilor si persoanelor 
care lucreaza in 
domeniul tineretului si 
in organizatii de 
tineret 

(PROGRAMUL 
“TINERETUL IN 
ACTIUNE” – 
ACTIUNEA 4.5) 
 

NOU! 

 

Scopul prezentei cereri 
de propuneri este 
sprijinirea proiectelor 
care promoveaza 
actiunile de informare si 
comunicare cu 
dimensiune europeana 
care se adreseaza 
tinerilor si liderilor 
organizatiilor de tineret, 
in contextul Anului 
european al cetatenilor si 
in perspectiva alegerilor 
pentru Parlamentul 
European din 2014. 

Proiectele vor avea ca 
obiectiv pe termen lung 
incurajarea participarii 
tinerilor la viata publica si 
facilitarea valorificarii 
potentialului acestora ca 
cetateni europeni activi si 
responsabili. 

Organizatii 
neguvernamentale 
(ONG-uri); 

organisme publice la 
nivel regional sau local; 

consilii nationale pentru 
tineret. 

 

Proiectul trebuie sa contina activitati fara scop 
lucrativ care sa se refere la domeniul tineretului si 
educatiei non-formale. 

Prioritati permanente ale Programului “Tineretul in 
actiune”: 

 cetatenia europeana; 
 participarea tinerilor; 
 diversitatea culturala; 
 incluziunea tinerilor cu mai putine oportunitati. 

 
Printre prioritatile anuale ale Programului “Tineretul 
in actiune”: 

 cresterea gradului de constientizare cu privire 
la cetatenia UE si drepturile care o insotesc, in 
contextul Anului european al cetatenilor; 

 cresterea gradului de constientizare cu privire 
la participarea la alegerile pentru Parlamentul 
European din 2014, permitandu-le astfel 
tinerilor sa actioneze ca cetateni activi si 
informati. 

120.000 
euro 

Minim 20% 27 iunie 2013 http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/docum
ents/action

_4_5/2013-4-5-eacea-applicants-guidelines-en.pdf 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Innovation 
Norway 

Programul “Inovare 
in industria verde” 
 
NOU! 

Creşterea 
competitivitatatii 
intreprinderilor ecologice, 
sprijinirea ecologizarii 
intreprinderilor noi si 
existente, inovarea in 
domeniul protectiei 
mediului. 

Potentialii 
aplicanti pentru 
finantare sunt 
intreprinderile 
comerciale cu activitate 
pe perioada de minim 
un an fiscal.  
 
In cadrul schemei de 
granturi mici pot solicita 
finantare ONG-urile si 
firmele implicate in 
initiative eco-inovative 
in mediul rural.  
 
Proiectele realizate in 
parteneriat cu o 
entitate din Norvegia 
sunt incurajate si vor 
primi puncte 
suplimentare in cursul 
evaluarii. 

Granturile sunt disponibile prin intermediul Schemei 
de Proiecte Individuale, Schemei de Graturi Mici si a 
Fondului pentru relatii bilaterale. 

Dezvoltarea, implementarea, investitiile si activitatile 
de instruire din domeniul tehnologiilor cu impact 
redus asupra mediului, produse si servicii eco-
inovative, reducerea si refolosirea deseurilor, 
initiative legate de eficienta energetica si folosirea in 
mai mare masura a energiei regenerabile in 
activitatile intreprinderilor, precum si o eficienta 
crescuta a resurselor prin inovarea sistemelor si 
proceselor in derularea activitatilor. Toate proiectele 
sustinute vor avea ca rezultat imbunatatirea 
impactului pe care intreprinderile il au asupra 
mediului, in sectoarele economice in care activeaza. 

- 10% pentru 
ONG 
 
50% pentru 
IMM 

15 iulie 2013  

http://w
w

w
.norw

aygrants-
greeninnovation.no/G

lobal/Icons/G
II%

20R
O

%
20call_for_

project_proposals_v%
201.0.%

20.08%
2003%

202013%
2

0%
28FIN

A
L%

29.pdf 

Uniunea 
Europeana 

Clustere si 
antreprenoriat pentru 
sustinerea industriilor 
emergente 
 
(PROGRAMUL 
CADRU PENTRU 
COMPETITIVITATE 
SI INOVARE) 
 
 
NOU! 

Aceasta cerere de 
proiecte vizeaza sa 
sustina regiunile pentru a 
se adapta si a-si 
schimba structurile 
industriale, in vederea 
valorificarii intregului 
potential al clusterelor si 
spiritului de antrepriza 
pentru dezvoltare 
regionala si adaptare la 
provocarile societale: 
reducerea emisiilor de 
CO2, imbunatatirea 
eficacitatii energetice si 
protectia mediului. 

Coordonatorul trebuie 
sa reprezinte o 
regiune, sa fie un 
organism regional 
responsabil/implicat in 
finantarea si/sau 
implementarea 
programelor specifice 
inovatoare de sprijin 
pentru IMM-uri; agentii 
regionale de 
dezvoltare, clustere 
(alte organisme 
intermediare ce 
reprezinta IMM-urile). 

• Invatare reciproca transnationala a politicilor; 
• colaborare intre clustere si activitati de 

networking; 
• activitati de sprijin antreprenorial prin scheme 

de vouchere, servicii de incubare sau 
internationalizarea IMM-urilor. 

 

708.333 
euro 

Minim 5% 17 aprilie 2013 

http://w
w

w
.im

m
rom

ania.ro/stiri_fisiere/cip
-pie-clustere-si-antrepreniorat-pentru-
sustinerea-industriilor-em

ergente-
6813.pdf 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

HERCULE II: 
Formare, seminarii 
si conferinte – 
sectiunea juridica 
 
 
NOU! 

Organizarea de stagii de 
formare, seminarii si 
conferinte pentru a 
sprijini lupta impotriva 
fraudei, coruptiei si 
impotriva altor activitati 
ilegale, precum si 
elaborarea si punerea in 
aplicare a politicilor de 
prevenire si detectare a 
fraudei. 
 
Prezentul anunt de 
cerere de propuneri se 
bazeaza pe Decizia nr. 
878/2007/CE a 
Parlamentului European 
si a Consiliului din 23 
iulie 2007 de stabilire a 
unui program de actiune 
comunitara in vederea 
promovarii unor actiuni in 
domeniul protectiei 
intereselor financiare ale 
Comunitatii (programul 
Hercule II).  

Orice administratie 
nationala sau regionala 
dintr-un stat membru, 
dintr-o tara aderenta 
sau candidata; 
 
Orice institut de 
cercetare si educatie 
care are personalitate 
juridica de cel putin un 
an si care este stabilit 
si functioneaza intr-un 
stat membru sau intr-o 
tara din afara Uniunii; 
 
Orice organism 
nonprofit care are 
personalitate juridica 
de cel putin un an si 
care este stabilit in 
mod legal intr-un stat 
membru sau intr-o tara 
din afara Uniunii,  
 
care promoveaza 
consolidarea actiunilor 
UE de protejare a 
intereselor financiare 
ale acesteia. 

• organizarea de conferinte si seminare; 
• studii de drept comparativ; 
• diseminarea, inclusiv publicarea, de informatii 

stiintifice privind protectia intereselor financiare 
ale UE; 

• publicarea si difuzarea unei publicatii periodice 
stiintifice privind protectia intereselor financiare 
ale Uniunii Europene; 

• organizarea de reuniunii anuale ale 
presedintilor asociatiilor de drept penal 
european si de protejare a intereselor 
financiare ale UE. 

 
 
 

 300.000 
euro 

Minim 10% 30 aprilie 2013 http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/law
yers/index_en.htm
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

Programului 
naţional multianual 
pentru susţinerea 
meşteşugurilor şi 
artizanatului 
 
 
APEL NELANSAT 

Stimularea dezvoltării 
meşteşugurilor şi a micii 
industrii din România, a 
întăririi clasei de mici 
meşteşugari şi artizani, 
care îşi desfăşoară 
activitatea individual sau 
organizat prin intermediul 
asociaţiilor ori al altor 
organizaţii, în special în 
localităţile rurale, dar şi 
în cele urbane, 
protejarea meseriilor 
care presupun un număr 
mare de operaţii 
executate manual în 
practicarea lor şi 
relansarea serviciilor şi a 
produselor realizate de 
aceştia, în special a celor 
cu specific tradiţional, 
inclusiv obiecte de artă 
populară şi artizanat, 
promovarea acestor 
produse şi servicii pe 
pieţele naţionale şi 
internaţionale. 
 

Societăţile comerciale,  
 
societăţile cooperative,  
 
persoanele fizice 
autorizate  
 întreprinderile 
individuale şi 
întreprinderile familiale  
care desfăşoară 
activităţi în domeniul 
meşteşugurilor, în 
special al celor 
tradiţionale şi în 
domeniul artei populare 
şi artizanatului, 
 
asociaţiile profesionale 
sau fundaţiile ce au ca 
scop promovarea 
meşteşugurilor şi a 
meseriilor care 
presupun un număr 
mare de operaţii 
executate manual, a 
produselor şi serviciilor 
cu specific tradiţional, 
inclusiv din domeniul 
artei populare şi 
artizanatului. 

Programul constă în organizarea Târgului Naţional 
pentru Meşteşug şi Artizanat 2013, pe o perioadă de 
5 zile în Bucureşti.  
 
Se asigura participarea gratuită la târg pentru 
beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în 
program. 
 
Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru 
beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este 
cazul) si cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe 
perioada desfasurarii evenimentului, doar pentru 
participarea la Târg. 

Maxim 
1250 lei 

- - http://w
w

w
.aippim

m
.ro/articol/program

e/proiecte-proceduri-de-
im

plem
entare-si-ghiduri-ale-solicitantilor-program

e-nationale-
2013/proiectul-procedurii-de-im

plem
entare-a-program

ului-national-
m

ultianual-pentru-sustinerea-m
estesugurilor-si-artizanatului 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Institutul 
Băncii 
Europene 
pentru 
Investitii 

Concurs pentru 
inovare sociala 
 
 
 
NOU! 

Crearea valorii sociale in 
relationare cu lupta 
impotriva excluderii 
sociale 

Autoritati centrale, 
locale si regionale,  
 
licee, universitati,  
 
companii, intreprinderi 
sociale, IMM-uri,  
 
ONG-uri  
 
din statele membre UE, 
tarile candidate, Spatiul 
Economic European, 
Balcani. 

Propunerile pot fi: 
• idei inovative ce pot fi implementate intr-un 

orizont de timp rezonabil si aduc beneficii 
subtantiale societatii sau  

• solutii inovative implementate cu rezultate 
tangibile in ceea ce priveste impactul social 
care pot servi ca modele de buna practica.   

 
Domeniile prevazute acopera o gama larga de 
tematici: de la asistenta medicala, de sanatate si 
educatie la mediul natural si urban, prin intermediul 
noilor tehnologii, sisteme si procedee. 

Premiul 1 – 
25.000 
euro; 
 
premiul al 
2-lea – 
10.000 
euro; 
 
premiul 
special 
2013 
pentru 
mediul 
natural si 
urban – 
25.000 
euro. 
 

- 15 mai 2013  

http://institute.eib.org/program
m

es/social/social-
innovation-tournam

ent/rules-for-applicants/ 

Judetul 
Harghita 
prin 
Consiliul 
Judetean 
Harghita 

Concurs de proiecte 
in cadrul 
Programului anual 
de sprijinire a 
cultelor religioase 
recunoscute de lege 
pentru renovare sau 
construire casa 
mortuara 
 
 
NOU! 
 

Stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru 
unitatile de cult 

Cultele religioase 
recunoscute de lege 
care isi desfasoara 
activitatea in raza 
administrativ-teritoriala 
a judetului Harghita. 

Renovare sau construire casa mortuara - - 10 aprilie 2013 

http://judetulharghita.ro/_user/brow
ser/Fi

le/palyazatiprogram
ok/G

hidul_solicitantu
lui_program

_sprijinire_2013.pdf 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Judetul 
Harghita 
prin 
Consiliul 
Judetean 
Harghita 

Concurs de proiecte 
in cadrul 
Programului anual 
de sprijinire a 
cultelor religioase 
recunoscute de lege 
pentru renovare sau 
construire biserica 
si anexa 
bisericeasca 
 
 
NOU! 

Sprijin financiar pentru 
unitatile de cult 
apartinand cultelor 
religioase recunoscute 
din Romania 

Cultele religioase 
recunoscute de lege 
care isi desfasoara 
activitatea in raza 
administrativ-teritoriala 
a judetului Harghita. 

Renovare sau construire biserica si anexa 
bisericeasca 

- - 10 aprilie 2013 

http://judetulharghita.ro/_user/brow
ser/Fi

le/palyazatiprogram
ok/G

hidul_solicitantu
lui_program

_sprijinire_2013.pdf 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sprijin pentru 
integrarea 
intreprinderilor in 
lanturile de furnizori 
sau clustere  

(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 1,   
DMI 1.3, 
Operatiunea 1.3.3) 
 
 
APEL NELANSAT 
 

Stimularea concentrarilor 
economice prin 
finantarea de proiecte 
implementate in 
parteneriat de 
intreprinderi  mici si 
mijlocii, institute de 
cercetare,  universitati,  
ONG si/sau  autoritati 
publice locale.  
 
Accelerarea procesului 
de creare si/sau 
dezvoltare  a 
intreprinderilor 
/activitatilor inovative, cu 
potential ridicat de 
interactiune  in scopul 
cresterii numarului de 
furnizori si clienti. 

Entitatile de 
management al  
clusterelor (EMC), ce 
vor depune proiecte in  
numele clusterelor pe 
care le reprezinta. 
 
EMC trebuie sa aiba in 
componenta (ca 
asociati cu drepturi 
depline) minim 10 
intreprinderi mici si 
mijlocii (IMM), din 
domeniul productiv 
si/sau al serviciilor de 
inalta tehnologie 
bazate pe utilizarea 
intensiva a cunoasterii. 

Asigurarea de servicii de consultanta 
Activitati de marketing 
Activitati aferente organizarii de si/sau participarii la 
sesiuni de formare (training)  si  / sau  evenimente 
pentru facilitarea schimbului de experienta  
Activitati legate de asigurarea managementului 
clusterelui 
Activitati legate de achizitii (achizitia de active 
corporale, altele decat cladiri si terenuri, achizitia de 
active necorporale, achizitia de obiecte de inventar) 
  

Variabila Variabila Apelul se va 
lansa în 
februarie 
2013, conform 
calendarului 
orientativ al 
lansării 
operaţiunilor 
din cadrul 
POSCCE 

http://oiim
m

.m
im

m
cm

a.ro/category/oiim
m

/opera
%

C
5%

A
3iunea-clustere 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de 
turism pentru 
valorificarea 
resurselor naturale si 
cresterea calitatii 
serviciilor  turistice  
 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5,   
DMI 5.2) 

 
Program activ doar in 
regiunile Sud – Vest 
Oltenia si Centru 

Valorificarea resurselor 
naturale in scop turistic 
 
Diversificarea serviciilor 
turistice 
 
Crearea / extinderea 
structurilor de agrement 
turistic, in scopul cresterii 
numarului turistilor si a 
duratei sejurului 
 

Unitati administrativ-
teritoriale (autoritati ale 
administratiei publice 
locale) 
 
Asociatii de Dezvoltare 
Intercomunitara  
 
Parteneriatului intre 
unitati administrativ-
teritoriale (autoritati ale 
administratiei publice 
locale) 
 
IMM din domeniul 
turismului si activitati 
conexe 
 
Parteneriat intre unitati 
administrativ-teritoriale 
(autoritati ale 
administratiei publice 
locale) si ONG-uri, 
avand lider o unitate 
administrativ-teritoriala 
(autoritate a 
administratiei  
publice locale) 
 

 Amenajarea obiectivelor turistice naturale 
cu potential turistic 

 Valorificarea potentialului turistic montan 

 Dezvoltarea turismului balnear 

 Crearea, reabilitarea si extinderea 
infrastructurii de agrement, inclusiv a 
utilitatilor  aferente 

 

Activitatile privind structuri de primire turistice cu 
functiuni de cazare si functiuni de alimentatie nu 
sunt eligibile in cadrul acestei cereri de proiecte. 

 

POR va finanta obiectivele cu potential turistic care 
sunt incluse in : 

-localitatile din mediul urban; 

-localitatile din mediul rural in care sunt 
implementate proiecte cu valoare mai mare de 
6.400.000 lei; 

-statiunile turistice balneare, climatice, si balneo-
climatice (indiferent daca sunt localizate in mediul 
rural sau urban) 

Valoarea 
totala a 
proiectului 
trebuie sa 
fie cuprinsa 
intre 
700.000 lei 
si 
89.000.000 
lei. 
 
Pentru 
proiectele 
care se 
implemente
aza in 
mediul rural 
valoarea 
minima 
totala a 
proiectului 
trebuie sa 
fie mai 
mare de 
6.400.000 
lei. 
 

Pentru 
infrastructura 
de turism de 
utilitate 
publica: 1.94% 
 
Pentru 
infrastructura 
de turism 
publica / 
privata, care 
intra sub 
incidenta 
regulilor 
ajutorului de 
stat: intre 30 – 
50% 

Cerere 
deschisa de 
proiecte cu 
depunere 
continua 
incepand cu 
data de 23 
octombrie 
2012. 
 

 
 
 

http://w
w

w
.inforegio.ro/node/19 

http://regio.adrcentru.ro/D
etaliu.aspx?t=P

O
R

A
xa5&

eID
=44 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
Romaniei  

Implementarea 
proiectelor de 
cooperare 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 421) 

 

Prin actiunea de 
cooperare, Grupurile de 
Actiune Locala sunt 
incurajate si sprijinite sa 
intreprinda o actiune 
comuna cu alte grupuri 
LEADER sau cu un grup 
care are o abordare 
similara si care se afla 
intr-o alta regiune, intr-un 
alt stat membru sau chiar 
intr-o tara terta. 

Grupuri de Actiune 
Locala beneficiare ale 
Masurii 431 – Sub-
masura 431.2  
 
Alte persoane juridice 
organizate in 
conformitate cu 
abordarea LEADER 
care isi desfasoara 
activitatea pe teritoriul 
unui Grup de Actiune 
Locala beneficiar al 
Masurii 431 – Sub-
masura 431.2 

In cadrul LEADER sunt posibile doua tipuri de 
cooperare: 
• Cooperare interteritoriala: cooperarea intre 

diverse zone rurale din acelasi stat membru. 
Aceasta poate avea loc intre grupuri LEADER 
si este, de asemenea, deschisa altor grupuri 
locale care utilizeaza aceeasi abordare 
participativa; 

• Cooperarea transnationala: cooperarea intre 
grupuri LEADER din cel putin doua state 
membre sau intre grupuri din tari terte care au 
o abordare similara. 

Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi actiuni 
comune care corespund obiectivelor masurilor din 
cele 3 axe (Axele 1, 2 si 3) ale FEADR. Actiunile 
comune pot avea ca obiectiv si constructia 
institutionala: schimb de experienta si bune practici 
privind dezvoltarea locala prin publicatii comune, 
organizarea de evenimente, proiecte de twinning 
(schimb de manageri de program si de personal) 
sau lucrari de dezvoltare comune sau coordonate in 
comun, precum si actiuni de instruire.  

Maxim 
200.000 
euro 

- Proiectele se 
depun in 
mod continuu 
incepand cu 
data de 23 
iulie 2012 

w
w

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

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Guvernul 
german 

Programul de 
asistenta 
nerambursabila 
germana 2011-2013: 
Cooperare pentru 
formare 
 
 

Sunt incurajate 
proiectele pentru 
formarea si calificarea 
personalului. 

Grupuri scolare, licee, 
scolile profesionale, 
scolile tehnice sau alte 
institutii de invatamant 
care ofera tinerilor o 
educatie profesionala 
si practica; 
Institutii si organizatii 
din domeniul sanatatii / 
asistenta sociala: 
spitale, orfelinate, case 
pentru batrani sau 
pentru persoane cu 
handicap, grupuri 
dezavantajate, unitati 
terapeutice (ex. 
ergoterapie, 
recuperare, balneo-
terapie, etc.); 
Societati comerciale, 
asociatii, fundatii sau 
organizatii care sunt 
active in domeniul 
educarii si ingrijirii 
tinerilor, batranilor si a 
celor cu dizabilitati. 

Domeniile pot fi: industrial, agricultura, constructii, 
energetic, transporturi, mestesuguri-artizanat, 
prelucrarea lemnului, etc., precum si sanatate, 
terapie, asistenta sociala, etc. 
 
Programul mai cuprinde asistenta nerambursabila 
pentru formarea de formatori, maistri si specialisti, 
instruirea personalului, know-how, exemple si 
demonstratii necesare profesorilor si tehnicienilor 
romani. 
 
Mai mult, programul poate dezvolta cooperarea cu 
scoli de arte si meserii, centre de mestesugari, 
asociatii agricole si patronale. 
 
Pot si organizate cursuri, workshopuri si seminarii 
pentru formare, calificare, recalificare, orientare 
profesionala. 
 

Costuri 
suportate 
de catre 
partea 
germana: 
salariul 
profesorilor
-expertilor 
germani 
aflati in 
misiune, 
transportul 
internationa
l, 
asigurarile 
medicale. 

Cazarea si 
masa la 
internatul 
unitatii a 
expertilor 
germani, 
transportul 
local de la si 
pana la 
unitate, diurna 
400 
ron/proiect. 

31 
decembrie201
3 

http://v-m
arket.ro/ses/?page_id=177 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Solutii bazate pe TIC 
pentru sprijinirea 
persoanelor 
varstnice in 
activitatea zilnica la 
locul de munca 
  
 
 

Sa dezvolte solutii 
bazate pe TIC (incluzand 
produse, servicii si 
sisteme) 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. 

Institutii constituite 
legal in statele 
participante la 
program. 
 
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 o 
IMM (care poate fi 
considerat si partener 
de afaceri). 
 

Dezvoltarea solutiilor utilizand tehnologii informatice 
si de comunicare pentru sustinerea si gestionarea 
activitatilor la locul de munca a persoanelor 
varstnice, inclusiv activitati sociale, de voluntariat, 
etc., pastrand totodata sanatatea si motivatia 
acestora pentru o viata activa. 

3 milioane 
euro 

- 30 aprilie 2013 http://w
w

w
.aal-europe.eu/launch-of-call-6/ 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Instrument financiar 
privind prevenirea si 
pregatirea in materie 
de protectie civila si 
poluare marina 
 
 
 

Prevenirea si pregatirea 
in materie de protectie 
civila si poluare marina 
 

Orice entitate publica 
sau privata din statele 
participante la 
program, organizatii 
internationale din 
statele membre UE, 
Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Croatia, 
Macedonia. 

Aceasta cerere de proiecte este impartita in doua 
sectiuni: 
 
proiecte de prevenire – acele proiecte care sprijina 
si completeaza eforturile de prevenire ale statelor 
participante, concentrandu-se pe domeniile pentru 
care exista o abordare europeana comuna; 
 
proiecte de pregatire – crearea celor mai bune 
conditii si imbunatatirea pregatirii, cresterea 
sensibilizarii fata de protectia civila si/sau de 
profesionistii din domeniul poluarii marine si 
voluntarilor. 
 
Printre actiunile finantate se numara: 
• proiecte care vizeaza studiul, conceptia, 

testarea si punerea in practica a noilor abordari 
de prevenire si/sau activitati in statele membre 
sau evaluarea si imbunatatirea celor care 
exista deja; 

• proiecte care vizeaza imbunatatiri concrete si 
inovarea datorate cooperarii transnationale in 
domeniul prevenirii; 

• proiecte care vizeaza dezvoltarea principiilor 
generale si liniile directoare privind riscurile cu 
impact potential important asupra mediului, 
situatiei economice si oamenilor. 

 

Maxim 
500.000 
euro 

Minim 25% 12 aprilie 2013 http://ec.europa.eu/echo/files/funding/opportunities/proposals/2013_c
all_prevprep_cp_m

arine_pol/G
rant_application_G

uide_P
P

_2013-
final.pdf 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

LIFE+ Cerere de 
propuneri 2013 

Punerea in aplicare si 
dezvoltarea politicii si 
legislatiei comunitare in 
domeniul  
protectiei mediului. 

Entitati inregistrate in 
statele membre ale 
Uniunii Europene sau 
in Croatia -organisme 
publice si/sau private, 
parti implicate si 
institutii 

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

- Minim 50% 25 iunie 2013 http://ec.europa.eu/environm
ent/life/f

unding/lifeplus2013/call/index.htm
 

Guvernul 
Romaniei 
si 
Guvernul 
Austriei 

Programul de 
cooperare bilaterala 
Romania – Austria 
 
 
 

Consolidarea cooperarii 
stiintifice intre Romania 
si Austria prin finantarea 
mobilitatii cercetatorilor 
din cele doua tari. 

Institutii sau unitati de 
cercetare-dezvoltare 
din Romania, inclusiv 
institutii de invatamant 
superior . 
 
Fiecare propunere de 
proiect are doi 
coordonatori – un 
coordonator din 
Romania si un 
coordonator din 
Austria. 
 

Institutia coordonatoare de proiect trebuie sa aiba 
un contract in derulare, finantat din fonduri publice, 
nationale sau/si din fonduri internationale (PC7, 
Eureka, F4E, etc.) avand aceeasi tematica de 
cercetare, sau similara, cu cea propusa in proiectul 
de cooperare bilaterala (conditie eliminatorie). 
 
Cheltuieli eligibile pentru cercetatorii din Romania: 
• transport international dus-intors pentru un 

numar de maxim 3 bilete de avion/an pana in 
localitatea in care se desfasoara activitatea de 
cercetare; 

• asigurarea medicala; 
• cheltuielile cu transportul intern, diurna, 

precum si cazarea pe teritoriul Romaniei, in 
cazul in care sunt prevazute deplasari interne 
in interesul proiectului, numai impreuna cu 
echipa partenera si in conformitate cu legislatia 
nationala. 

- - 30 aprilie 2013 
 

 

http://ancs.ro/uploads/program
e-

internationale/cooperari-bilaterale/apeluri-
deschise/pachet-inform

atii-ro-austria_11-
02pdf-final.pdf 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Fundatia Europeana 
pentru Tineret 
(EYF)- Finantare 
pentru activitati 
internationale de 
tineret  
 
 
 

Incurajarea cooperarii 
intre tinerii din Europa 
prin acordarea unui 
sprijin financiar pentru 
activitatile de tineret care 
servesc la promovarea 
pacii, intelegerii si 
cooperarii in spiritul 
respectului pentru 
drepturile omului, 
democratiei, tolerantei si 
solidaritatii.  

ONG-uri sau retele de 
tineret sau de alte 
ONG-uri implicate in 
domenii relevante 
pentru politica si 
activitatea de tineret a 
Consiliului Europei 

EYF poate finanta urmatoarele operatiuni:  
A. Intalniri internationale pentru lideri de tineret 
(Categoria A) - inclusiv seminarii, conferinte, 
workshop-uri, tabere, festivaluri etc. EYF va suporta 
/ finanta pana la doua treimi din costul total. 
B. Activitati de tineret altele decat intalnirile 
(Categoria B) - pe langa intalniri, tipurile de activitati 
de tineret eligibile pentru sprijinul financiar al 
EYF sunt: studiile, proiectele de cercetare si 
realizarea de materiale informative si documentare 
pe probleme de tineret. 
C. Administrarea organizatiilor si retelelor 
internationale de tineret (Categoria C) - Fundatia 
Europeana pentru Tineret poate sa acorde, anual, 
organizatiilor sau retelelor internationale 
neguvernamentale de tineret o contributie financiara 
care sa acopere o parte a costurilor generale 
administrative implicate in derularea activitatilor 
acestora la nivel european. 
D. Proiecte pilot (Categoria D) - intalniri sau 
activitati de tineret care sa contribuie in mod special 
la atingerea obiectivelor prioritare ale Consiliului 
Europei. 

- - Pentru 
Categoria C, 1 
februarie 2013 
 
 Pentru 
Categoriile A 
si B, 1 
aprilie 2013si 
1 octombrie 
2013   
 
 Pentru 
Categoria D, 
aplicatiile pot fi 
depuse 
oricand. 

http://w
w

w
.eurodesk.ro/program

.php?progid=E
U

001000
0085 

Uniunea 
Europeana 

Programul ICT 
Policy Support 
 
 

Stimularea inovarii si 
competitivitatii prin 
preluarea pe scara larga 
a tehnologiei informatiei 
si comunicatiilor de catre 
cetateni, administratia 
publica si mediul de 
afaceri, in special IMM-
urile. 

Administratiile centrale, 
autoritatile 
locale/regionale,  
universitatile,  
centrele de cercetare,  
IMM-urile,  
marile companii,  
agentiile,  
etc. 

Activitati de stimulare a inovarii si competitivitatii si 
dezvoltarii unei societati informationale durabile si 
inclusive. 
 
Temele principale sunt: 
 
• “Cloud” pentru servicii publice si orase 

“inteligente” 
• Continut digital, acces deschis la date si 

creativitate 
• TIC pentru sanatate, imbatranire activa si 

incluziune 
• Servicii electronice fiabile 
• Obiectivul inovare si alte actiuni 

- 50%  
 
20% in cazul 
proiectelor 
depuse in 
cadrul tematicii 
“Best Practice 
Networks” 

14 mai 2013 http://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/page/call_C

IP
;efp7_S
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Intelligent Energy 
Europe (IEE) 
 
 
 
 
 

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. 

Prioritatea/Programul sectorial SAVE – eficienta 
energetica  
 
Prioritatea / Programul sectorial ALTENER – surse 
alternative de energie 
 
Prioritatea / Programul sectorial STEER – folosirea 
eficienta a energiei in transport 
 
INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a 
cladirilor si Leadership local pentru energie – 
initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale 

- 25% 8 mai 2013 
 
 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  
 
 

Pagina 16 din 21                                         5 Aprilie 2013 

Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Catedrele ERA – 
Cerere de propuneri 
pilot 
 
 
 
 
 

Atragerea de 
academicieni de exceptie 
in institutii care doresc sa 
patrunda in mediul 
international al cercetarii 
de varf 

Orice universitate sau 
alta organizatie fara 
scop lucrativ din 
domeniul cercetarii 
(asa cum sunt definite 
in regulile de 
participare ale PC7) 
situata intr-o regiune 
de convergenta / mai 
putin dezvoltata (asa 
cum sunt definite 
acestea in 
Regulamentul general 
al fondurilor structurale 
pentru prezenta 
perioada de 
programare si 
caracteristici similare 
pentru tarile asociate). 

Fiecare tara va 
beneficia de cel mult 
un grant. 

 

Prima etapa este identificarea si selectionarea 
institutiilor in care vor fi create catedre ERA. 
Aceasta se va face printr-un proces competitiv. 
Institutiile interesate isi pot trimite propunerile pana 
la 30 mai 2013; propunerile vor fi evaluate de 
Comisie pe parcursul verii anului 2013. Primele 
acorduri de grant ar putea fi semnate in decembrie 
2013. 

In etapa a doua, care va debuta la inceputul anului 
2014, organizatiile de cercetare selectionate isi vor 
publica postul liber si vor selectiona titularul catedrei 
ERA printr-un proces de recrutare deschis si 
transparent, acesta fiind unul dintre principiile 
directoare pe care se bazeaza Spatiul european de 
cercetare pentru a incuraja excelenta. Candidatii pot 
fi resortisanti ai oricarei tari din lume. 

 

Contributia 
financiara 
pentru 
fiecare 
propunere 
va fi de 
maximum 
2,4 
milioane 
EUR pentru 
o perioada 
de pana la 
5 ani 

- 30 mai 2013 http://ec.europa.eu/research/era/era-chairs_en.htm
l 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul de 
invatare de-a lungul 
vietii (LLP)-APEL 
2013 
 
 
 

Favorizarea schimburilor 
reciproce, cooperarea si 
mobilitatea intre 
sistemele de educatie si 
de formare profesionala 
din cadrul Uniunii 
Europene, astfel incat 
acestea sa devina un 
model de calitate la nivel 
mondial 

Administratiile, 
autoritatile locale si 
regionale, centrele de 
formare, centrele de 
cercetare, 
universitatile, scolile, 
sindicatele, federatiile. 

Componentele programului LLP sunt urmatoarele  
 
4 programe sectoriale: 
COMENIUS: Invatamant preuniversitar 
formare continua pentru personalul didactic din 
invatamantul preuniversitar 
asistenti COMENIUS (viitoare cadre didactice din 
orice domeniu) 
proiecte de parteneriat scolar 
ERASMUS: Invatamant superior 
mobilitati studentesti (de studii) 
mobilitati cadre didactice (de predare) 
programe intensive 
cursuri intensive de limba straina (EILC) 
LEONARDO DA VINCI: Formare profesionala 
mobilitati studentesti (plasamente) 
mobilitati cadre didactice (de formare) 
GRUNDTVIG: Educatia adultilor 
formare continua a personalului implicat in educatia 
adultilor 
parteneriate pentru invatare 
Program transversal: 
dezvoltarea politicilor in domeniul educatiei si 
formarii profesionale   (inclusiv portofoliul 
EUROPASS)   
invatarea limbilor straine 
utilizarea noilor tehnologii ale informatiei si 
comunicarii in educatie 
diseminare si valorizare 
Programul Jean Monnet – sustine activitati legate 
de integrarea europeana si de institutiile si 
organizatiile europene in domeniul educatiei si 
formarii: 
actiunea Jean Monnet 
sprijinirea unor institutii europene 
sprijinirea unor asociatii europene 

Variabila Variabila Variabila http://w
w

w
.llp-ro.ro/llp.php?id=52&

d=56&
pa=61&

m
enu=52 
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Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea 
proiectelor culturale  
 
 

Prin aceasta 
componenta a 
Programului Cultura sunt 
finantate proiecte din 
toate domeniile: 
patrimoniu, arte vizuale, 
artele spectacolului, 
carte si lectura, traduceri 
literare 

Operatori culturali, 
inclusiv intreprinderi 
culturale, atata timp cat 
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 tari 
tert 
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, sub rezerva existentei prevederilor care 
vizeaza 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 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

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

Prin aceasta 
componenta a 
Programului Cultura se 
cofinanteaza cheltuielile 
aferente programului de 
lucru pe termen lung al 
organizatiilor care au ca 
misiune un subiect de 
interes european in 
domeniul culturii sau ale 
caror obiective sunt 
incluse in politica UE din 
respectivul domeniu.  

Operatori culturali, 
inclusiv intreprinderi 
culturale, atata timp cat 
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 
organizatii: ambasadori, retele de 
advocacy, si platforme de dialog structurat. 
 
Ambasadorii sunt acei operatori care, prin influenta 
pe care o exercita in domeniul cultural la nivel 
european, dovedesc o aptitudine reala de a fi 
considerate veritabili „reprezentanti” ai culturii 
europene si, in consecinta, pot indeplini rolul de 
ambasadori culturali europeni. Sunt vizate in mod 
special orchestrele, corurile, grupurile teatrale si 
companiile de dans ale caror activitati au o 
dimensiune europeana reala. Activitatile organizatiei 
trebuie sa se desfasoare in cel putin 7 tari 
participante la Program. 
 
Retelele de advocacy sunt acei operatori culturali 
care sunt delegati de membrii asociati si care 
asigura o suficienta reprezentare a uneia sau mai 
multor categorii de operatori culturali sau de domenii 
culturale la nivel european. Retelele trebuie sa aiba 
cel putin un an de existenta.  
 
Platforme de dialog structurat sunt acele organizatii 
care dezvolta un dialog structurat activ cu Comisia 
Europeana in cadrul unui proces specific, precum si 
gruparilor care realizeaza analize de politici si 
sprijina atingerea obiectivelor Agendei europene 
pentru cultura.  

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 

beneficiarului Termen limita 
Informatii 

suplimenta
re/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectare si 
diseminare de 
informatii, de 
maximizare a 
impactului 
proiectelor din 
domeniul cooperarii 
culturale 
 
 

Prin aceasta 
componenta a 
Programului Cultura este 
oferit sprijin financiar atat 
pentru activitati de 
analiza si de diseminare 
care sprijina strangerea 
de informatii despre 
rezultatele proiectelor, 
raspunzand astfel nevoii 
de date cantitative solide 
in sectorul cultural, cat si 
pentru evaluarea 
rezultatelor in raport cu 
obiectivele Programului. 

Operatori culturali, 
inclusiv intreprinderi 
culturale, atata timp cat 
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 acorda fondurile necesare realizarii 
de studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene. Se are in vedere cresterea volumului si a 
calitatii informatiilor si datelor disponibile, cu scopul 
conturarii unor perspective comparative si al 
dezvoltarii de analize referitoare la cooperarea 
culturala la nivel european, in special in ceea ce 
priveste mobilitatea creatorilor si actorilor culturali, 
circulatia operelor de arta, a produselor culturale si 
artistice, dar si dialogul intercultural. 
 
De asemenea, Programul sprijina colectarea si 
diseminarea de informatii si activitati al caror 
obiectiv este maximizarea impactului proiectelor. 
Programul promoveaza schimbul de experienta si 
de bune practici, activitatile de diseminare a 
informatiilor referitoare la Program, precum si cele 
referitoare la cooperarea culturala transeuropeana 
in general. 
 

Maximum  
120.000 de 
euro pentru 
fiecare an 
de 
activitate 

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

P
unctul de C

ontact C
ultural al R

om
aniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro   

  



Catalogul surselor de finantare 
PROGRAME DESTINATE  
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE  
 
 

Pagina 21 din 21                                         5 Aprilie 2013 

Finantator Program de 
finantare Obiectivul programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 

beneficiarului 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 

Actiunea 1 - Cetateni activi pentru Europa 
Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in contextul 
infratirii intre orase 
Masura 1.2 - Crearea de retele tematice intre 
orasele infratite 
Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti 
Masura 2.2 - Masuri de sprijin 
 
Actiunea 2 - Societatea civila activa in Europa 
Masura 1- Sprijin structural pentru organizatiile de 
cercetare si reflectie asupra politicilor publice 
europene  
Masura 2- Sprijin structural pentru organizatiile 
societatii civile la nivel european 
Masura 3- Sprijin pentru proiectele initiate de 
organizatiile societatii civile 
 
Actiunea 3 – Impreuna pentru Europa 
 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa 

- - Actiunea 1 
Masura 1.1 –  
1 februarie 
2013 
 1 iunie 2013 1 
septembrie 
2013 
 
Masura 1.2 –  
1 februarie 
2013 
 1 septembrie 
2013 
 
Masura 2.1 - 1 
iunie 2013 
 
Masura 2.2 - 1 
iunie 2013 
 
Actiunea 2  
Masurile 1 si 2 
– 15 
noiembrie 
2012 
 
Masura 3 - 1 
februarie 2013 
 
Actiunea 4  -1 
iunie 2013 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php 

 


