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Finantator

Competente
pentru
competitivitate in
domeniul medical
–
transplant de
organe, tesuturi
si celule
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 3,
DMI 3.2)

Obiectivul
programului

Imbunataţirea
competenţelor
profesionale ale
personalului medical
din domeniul
transplant din unitaţi
publice sanitare cu
paturi in scopul
dezvoltarii acestui
sector.

Solicitanti eligibili

Academia de Stiinte Medicale –
institutie publica cu
personalitate juridica aflata in
subordinea Ministerului
Sanatatii

Activitati eligibile








Furnizarea programelor de formare
profesionala, inclusiv formare profesionala
specifica, pentru angajati in scopul obtinerii
competentelor necesare pentru imbunatatirea
calitatii muncii
Promovarea si asigurarea formarii profesionale
pentru personalul medical din domeniul sanitar
Elaborarea si furnizarea programelor de
formare profesionala pentru initiere si
perfectionare/ specializare, inclusiv formare
profesionala specifica, privind noile tehnologii,
inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC
ale angajatilor
Campanii specifice privind prevenirea riscurilor
de imbolnavire, inclusiv campanii de
constientizare a populatiei in privinta actului de
donare si de transplant de organe etc.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala
eligibila a
proiectului
va fi
cuprinsa
intre: minim
echivalentul
in lei a
5.000.001
euro şi
maxim
echivalentul
in lei a
50.000.000
euro.

Contributia
beneficiaru
lui

2%

Termen
limita

Program
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc2014/cs3.2.1.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

NOU!

Pagina 1 din 7

9 Octombrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Finantator

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de minimis
"Promovarea
diversitatii in
cultura si arta in
cadrul
patrimoniului
cultural
european” –
cerere de proiecte
mici

In cadrul componentei
Constientizarea
diversitatii culturale si
intarirea dialogului
intercultural se
urmareste:
Cresterea mobilitatii la
nivel international
pentru artisti si
operele lor;
Promovarea educatiei
prin arta si cultura
pentru un public mai
larg;
Realizarea de proiecte
in domeniul artelor
spectacolului;
Realizarea de proiecte
in domeniul artei
plastice si artei
vizuale.
In cadrul
componentei Docume
ntarea istoriei
culturale se
urmareste:
Consolidarea si
promovarea istoriei
culturale a
minoritatilor;
Realizarea de
evenimente / productii
cu si despre minoritati
(targuri, festivaluri,
reprezentatii etc).

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Creatori si artisti, inclusiv
studenti din invatamantul
superior;
Experti din domeniul culturii.

Persoanele fizice eligibile din
Romania mentionate anterior
trebuie sa fie legal infiintate si
inregistrate ca persoane fizice
autorizate sau intreprinderi
individuale, conform legislatiei
nationale in vigoare.

Activitati eligibile



Sprijin pentru mobilitatea artistilor /
profesionistilor din domeniul cultural si a
lucrarilor acestora pentru a ajunge la noi
categorii de public, dincolo de tarile lor de
origine;

Organizarea si participarea la concursuri de
solutii/idei, prezentari/licitatii de proiecte,
evenimente culturale si artistice la nivel local,
national sau international;

Schimb de experienta si bune practici intre
organizatii culturale;

Schimbul de experienta si cooperarea cu artisti
si profesionisti din alte state;

Educatie si training pentru profesionisti si
organizatii culturale in scopul de a dobandi,
intre altele, noi abilitati in domeniul cultural, de
a sprijini dezvoltarea comunitatii;

Dezvoltarea de metodologii de educatie in
ceea ce priveste diversitatea culturala si
dialogul intercultural, prin noi instrumente de
comunicare etc.;

Campanii de informare si comunicare pentru
cresterea constientizarii diversitatii culturale,
inclusiv privind culturile minoritatilor;

Cercetari, studii, inventarieri in cultura si in arte
in scopul constientizarii diversitatii culturale,
inclusiv privind culturile minoritatilor, in special
in randul tinerilor;

Productia de bunuri si servicii referitoare la
cultura comunitatilor.
Aceste activitati pot fi derulate in urmatoarele
domenii, dar fara a se limita la: arte plastice, arte
vizuale, muzica, artele spectacolului,
explorare/reprezentare a cunostintelor traditionale si
promovarea acestora (valori, credinte, ritualuri etc.).
Enumerarea tipurilor de activitati de mai sus nu este
limitativa, ci doarexemplificativa. Alte activitati decat
cele de mai sus pot fi considerate eligibile daca
solicitantul argumenteaza necesitatea derularii lor in
scopul atingerii obiectivelor Programului.

Valoarea
grantului

Suma
minima
5.000 euro
Suma
maxima
15.000 euro

Contributia
beneficiaru
lui

In cazul
proiectelor
implementat
e de entitati
publice –
0%
in cazul
proiectelor
implementat
e de
organizatii
neguverna
mentale
(ONG) –
asociatii si
fundatii –
minim
10%
in cazul
proiectelor
implementat
e de
persoane
fizice – rata
finantarii va
fi de minim
5%
din totalul
costurilor
eligibile ale
proiectului.

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fonduri-diversitate.ro/Files/uploads/181-Schema%20de%20ajutor%20de%20minimis.pdf

Islanda
Norvegia
Lichtenstei
n
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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Finantator

Competitia
HIVERA 2014

Obiectivul
programului

Scopul acestui apel
de proiecte este de a
sprijini propunerile de
cercetare bazate pe o
colaborare eficienta
intr-un proiect comun
de cercetare
interdisciplinara
indomeniul HIV-SIDA.

Solicitanti eligibili

Echipe de cercetatori din
urmatoarele tari: Belgia
(Regiunea Flamanda), Letonia,
Ungaria, Franta si Romania.

Propunerile de proiecte din domeniul HIV/SIDA
trebuie sa se incadreze in una din cele 2 teme:
preventia si tratamentul HIV.
Idei orientative de proiecte:

Nr. minim de parteneri: 3 din 3
tari diferite participante la apelul
HIVERA.

Se incurajeaza cooperarea cu
stakeholderii din comunitate,
incluzand organizatiile nonguvernamentale, de caritate si
fundatiile.

Pagina 3 din 7

Activitati eligibile

1. Programe combinate de integrare a strategiilor
comportamentale si biomedicale pentru prevenirea
bolii HIV;
2. Bolile cu transmitere sexuala;
3. Monitorizarea comportamentului de risc in functie
de cresterea medicamentatiei impotriva HIV.

Valoarea
grantului

Ministerul
Educatiei
Nationale va
asigura
participantul
ui roman din
cadrul
consortiului
castigator o
finantare de
pana
la 150.000
euro/proiect.
Se vor
finanta maxi
m2
proiecte de
cercetare cu
participanti
romani.

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

15
noiembrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.hivera.eu/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=60&Itemid=78

HIVERA

Program de
finantare
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Finantator

LIFE+
Cerere de
propuneri 2014
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Obiectivul
programului

a) sa contribuie la
tranzitia catre o
economie eficienta din
punctul de vedere al
utilizarii resurselor, cu
emisii scazute de
dioxid de carbon si
rezistenta la
schimbarile climatice,
si sa contribuie la
protejarea si
imbunatatirea calitatii
mediului si la oprirea
si inversarea tendintei
de declin a
biodiversitatii, inclusiv
prin sprijinirea retelei
“Natura 2000″ si
abordarea degradarii
ecosistemelor;
b) sa imbunatateasca
dezvoltarea, punerea
in aplicare si aplicarea
politicii si legislatiei
Uniunii in domeniul
mediului si al climei,
c) sa sustina o
guvernanta mai buna
in domeniul mediului
si al climei la toate
nivelurile, inclusiv o
mai buna implicare a
societatii civile, a
ONG-urilor si a
actorilor locali;
d) sa sprijine punerea
in aplicare a celui deal saptelea program
de actiune pentru
mediu.

Solicitanti eligibili

Entitati publice,

Activitati eligibile

Prin intermediul subventiilorpentru actiuni se pot
finanta urmatoarele proiecte:

organizatii private comerciale,
organizatii private noncomerciale, incluzand ONGurile.

(a) proiecte-pilot;
(b) proiecte demonstrative;
(c) proiecte de bune practici;
(d) proiecte integrate;
(e) proiecte de asistenta tehnica;
(f) proiecte de consolidare a capacitatii;
(g) proiecte pregatitoare;
(h) proiecte de informare, sensibilizare si
diseminare;
(i) orice alt tip de proiecte necesare in vederea
atingerii obiectivelor generale

Aceasta cerere se adreseaza ambelor
subprograme “Mediu” si ” Politici climatice”.
Pentru sub-programul “Mediu”, cererea va acoperi
subventii pentru proiecte “traditionale”, proiecte
pregatitoare, proiecte integrate, proiecte de
asistenta tehnica si proiecte capacitate
administrativa;
Pentru sub-programul “Politici climatice”, cererea va
acoperi subventii doar pentru proiectele
“traditionale” si proiecte capacitate administrativa
(celelalte tipuri vor fi acoperite incepand din 2015).

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variablia

Termen
limita

15
septembrie
2014 –
proiecte
pentru
asistenta
tehnica
10
octombrie
2014, prima
faza,
si aprilie
2015 faza a
doua –
proiecte
integrate
6 octombrie
2014 –
proiecte «
traditionale»
29
octombrie
2014 –
proiecte
pregatitoare

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

30
septembrie
2015 –
proiecte pe
capacitate
administrativ
a
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Obiectivul
programului

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Apel de proiecte/
actiuni in cadrul
Fondului pentru
Relatii Bilaterale

Sprijinirea deplasarilor
in vederea dezvoltarii
relatiilor
bilaterale, identificarii
si vizitarii potentialilor
parteneri pentru a
discuta despre
posibilitatile de
colaborare in viitor.

Programul RO01 Asistenta tehnica
si Fondul
Bilateral la Nivel
National

Sprijinirea
proiectelor/actiunilor,
individuale sau in
parteneriat, de
colaborare, schimb de
experienta, transfer de
cunostinte si bune
practici intre
beneficiari si
entitati din Statele
Donatoare, alte state
beneficiare si
Romania.

Solicitanti eligibili

Punctul National de Contact si
alte institutii nationale care
joaca un rol important in
stabilirea/implementarea unui
anumit program inclus in
Memorandumurile de
Intelegere;
Operatorii de program si
partenerii de program din cadrul
programelor finantate prin
Granturile SEE si Norvegiene
2009-2014;
Promotorii de proiect si
partenerii de proiect din cadrul
proiectelor finantate prin
Granturile SEE si Norvegiene
2009-2014;
Ambasadele statelor donatoare
in Romania si ambasadele
Romaniei in statele donatoare;
Institutii publice, autoritati
publice nationale sau
internationale, autoritati publice
locale, sau regionale;
Organizatii
interguvernamentale;
Agentii guvernamentale;
Institutii de invatamant si
institute de cercetare;
Organizatii nonguvernamentale, asociatii,
fundatii, sindicate, patronate
care activeaza in sfera ariilor
prioritare.
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Activitati eligibile

In cadrul prezentului apel, sunt deschise doua
masuri in cadrul Fondului Bilateral la Nivel National:
Masura I: Sprijin pentru deplasari
Masura II: Arii prioritare

Activitatile eligibile ce pot fi finantate sunt:
organizarea de conferinte si seminarii pe teme de
interes comun, cooperare tehnica si schimb de
experti, formarea pe termen scurt, vizite de studiu,
elaborarea de rapoarte si studii, etc.

Domeniile de interes pentru care se poate aplica
sunt:







Justitie si Afaceri Interne;
Sanatate;
Cooperare Culturala;
Mediu;
Copii si tineri in situatii de risc;
Alte prioritati generale si orizontale.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

0%

Termen
limita

31
octombrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.eeagrants.ro./web/guest/-/lansare-cerere-de-aplicatii-noua-pe-fondul-bilateral-national

Finantator

Program de
finantare
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Finantator

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoaştere şi inovare
in cadrul Uniunii
Europene

Solicitanti eligibili

Intreprinzatori privati
Universitati
Centre de cercetare

Activitati eligibile

Structura Programului Cadru Orizont 2020:
Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare
marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii
Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspândirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/m
aster_calls.html

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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Finantator

Imbunatatirea sansele
de angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum si
imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Autoritati publice

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

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

Companii / intreprinderi
Institutii publice/private
Institutii scolare

Activitati eligibile

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale:

Proiecte de mobilitate

Parteneriate strategice

Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Variabila

Variabila

Variabila

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

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

-

Institutii universitare
Organizatii nonguvernamentale

Actiuni gestionate de Agentia Executiva pentru
Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

”Aliantele cunoasterii”

”Aliantele competentelor sectoriale”

Dezvoltarea
capacitatii
institutionale
in
domeniul tineretului

Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat

Jean Monnet

Masterat in cotutela

Sprijin pentru politici

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

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrast
ructura-descrierea-produsului
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Programul de
sprijin pentru
beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare

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

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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