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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Dezvoltarea
infrastructurii CD
existente si crearea
de noi infrastructuri
CD (laboratoare,
centre de cercetare)

Efectuarea de
cercetari in domeniul/
domeniile de interes
national stabilite
pentru aceasta
competitie (obiectiv al
apelului competitiei),
prin utilizarea
angiografelor
achizitionate in cadrul
proiectului.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 2,
DMI 2.2,
Operatiunea 2.2.1)

Solicitanti eligibili

Instituţii de CD publice sau de
drept public de interes national
in coordonarea şi /sau
subordinea Ministerului
Sanataţii, cu activitate de
cercetare in domeniul sanatatii,
care respecta definitia
organizatiei de cercetare

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 3,
DMI 3.2)

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarulu
i

Termen
limita

Valoarea
totala a
proiectului
(costuri
eligibile si
neeligibile) nu
poate depasi
echivalentul in
lei a 50
milioane euro.

0%

24
octombrie
2014

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.

2%

Program
nelansat

angioarhitectonica tumorilor maligne.

Fiecare solicitant participa la competiţie cu un
proiect cu obiectivele precizate mai sus, in care
va achizitiona angiografe in sistem biplan sau
monoplan ce vor fi amplasate in cadrul tuturor
unitatilor sanitare selectate de catre Ministerul
Sanatatii.
Imbunataţirea
competenţelor
profesionale ale
personalului medical
din domeniul
transplant din unitaţi
publice sanitare cu
paturi in scopul
dezvoltarii acestui
sector.

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

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.

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Competente pentru
competitivitate in
domeniul medical –
transplant de
organe, tesuturi si
celule

Competitia din 2014 este dedicata lansarii unui
nou tip de proiect complex, de importanta
strategica in domeniul sanatatii sustinut de
Ministerul Sanatatii si de Guvernul Romaniei.
Obiectivul acestui proiect este efectuarea de
cercetari in domeniul/ domeniile de interes
national stabilite pentru aceasta competitie
(obiectiv al apelului competitiei), prin utilizarea
angiografelor achizitionate prin proiect, si
anume:
diagnosticarea unor leziuni cu potential
evolutiv invalidant sau letal
-

NOU!

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Activitati eligibile

http://www.fonduriue.ro/poscce/fonduri_structurale/GhidO221140922
ANSC.doc

Program de
finantare

Finantator

NOU!
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Program de
finantare

Finantator

Dezvoltarea
economiei sociale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 6,
DMI 6.1)

Infiintarea/dezvoltarea
de structuri de
economie sociala in
mediul rural.

Solicitanti eligibili

ONG-uri ;

Activitati eligibile



Cooperative;
Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice;



Furnizori de servicii sociale;

Furnizori de servicii de ocupare
acreditaţi, publici şi privaţi;

NOU!

Intreprinderi implicate in
economia sociala;
Autoritaţi ale administraţiei
publice locale (unitaţi
administrativ-teritoriale).
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Furnizarea serviciilor de ocupare, precum
informare şi consiliere profesionala,
asistenţa, mentorat, tutorat, orientare
profesionala, consiliere psihologica,
consiliere psihiatrica, medierea locurilor de
munca;
Dezvoltarea şi furnizarea programelor de
formare profesionala, inclusiv dezvoltarea
competenţelor de utilizare TIC pentru
grupurile dezavantajate;
Activitaţi de formare profesionala şi de
consolidare a capacitaţilor, competenţelor,
cunoştinţelor şi stimei de sine, dedicate
persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta
sa infiinţeze structuri ale economiei sociale
şi sa beneficieze de oportunitaţile nou
create;
Dezvoltarea şi implementarea programelor
de formare a formatorilor care vor activa
in domeniul economiei sociale;
Formarea profesionala a personalului
furnizorilor de servicii sociale (inclusiv
ONG-uri şi voluntari;
Infiinţarea şi dezvoltarea de structuri ale
economiei sociale;
Dezvoltarea şi promovarea activitaţilor
integrate, care sa cuprinda informare,
consiliere, formare, planificarea unei
afaceri şi asistenţa in vederea iniţierii unei
afaceri, pentru initierea şi dezvoltarea
structurilor economiei sociale care primesc
ajutorul de minimis;
Dezvoltarea şi furnizarea programelor de
formare pentru managerii structurilor
economiei sociale şi pentru specialiştii
implicaţi in structurile de economie sociala
care primesc ajutorul de minimis, in
vederea dezvoltarii cunoştinţelor şi
competenţelor necesare, cum ar fi
planificarea unei afaceri, dezvoltarea
spiritului antreprenorial, marketing şi
vanzari, management financiar etc.;

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectelor
va fi cuprinsa
intre:
- minim –
220.125 lei
(echivalentul
in lei a 50.000
euro) şi
- maxim –
2.201.250 lei
(echivalentul
in lei a
500.000 euro)
pentru
proiecte care
se
implementeaz
a
intr-o regiune
de dezvoltare.
- maxim lei 11. 006.250 lei
(echivalentul
in lei a
2.500.000
euro) pentru
proiecte care
se
implementeaz
a in minim 2
regiuni de
dezvoltare.

Contributia
beneficiarulu
i

Variabila

Termen
limita

15
octombrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cppa_173.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
grupurile
vulnerabile prin
accesul la educatia
initiala

Imbunatatirea
accesului si participarii
la procesul de
educatie si a starii de
sanatate a populatiei
din comunitatea roma
si a altor grupuri
dezavantajate, din
zonele cele mai
afectate de saracie.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 1,
DMI 1.1)

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Inspectorate scolare judetene si
institutii afiliate/ subordonate/
coordonate

Activitatile proiectelor corespunzatoare acestei
cereri de proiecte se vor implementa in
localitatile (orase, comune) prezentate in anexa
1 la Ghidul solicitantului.

Institutii de invatamant (ISCED
0-4) acreditate, publice si
private, din reteaua scolara
nationala

Vor fi sprijinite, proiectele care urmaresc
interventii la nivel local, de tipul:


ONG cu personalitate juridica,
inregistrate in Romania, cu
activitate relevanta pentru
activitatile proiectului si nevoile
grupului tinta

Categoriile de parteneri eligibili:

APEL NELANSAT

Autoritati publice locale de care
apartine unitatea scolara
sprijinita
ONG cu personalitate juridica,
inregistrate in Romania, cu
activitate relevanta pentru
activitatile proiectului si nevoile
grupului tinta
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
scolara si servicii alternative,
publici si privati
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Sustinerea formarii sistematice a
competentelor cheie la elevii provenind din
comunitatea roma si din alte grupuri
defavorizate, din zonele cele mai afectate
de saracie in vederea evitarii
analfabetismului functional, cu accent pe
dezvoltarea abilitatilor personale
Sprijin pentru cresterea accesului si
participarii la educatie, acordat elevilor
provenind din comunitatea roma si din alte
grupuri defavorizate, din zonele cele mai
afectate de saracie, prin crearea de
mecanisme, instrumente si servicii
specifice
Sprijinirea dezvoltarii de mecanisme,
elaborarea unor pachete de facilitati si
stimulente si dezvoltarea de programe
destinate elevilor provenind din
comunitatea roma si alte grupuri
dezavantajate, din zonele cele mai
afectate de saracie
Sustinerea activitatilor destinate
imbunatatirii accesului la servicii de
calitate furnizate in scoala, fiind vizate, in
mod special, serviciile de orientare si
consiliere, mediere scolara si alte servicii
conexe
Sustinerea implementarii unor programe
specifice de promovare a regulilor
elementare de igiena

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarulu
i

Minim 2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/cs1.1.pdf

Program de
finantare

Finantator
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Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Competente pentru
competitivitate in
domeniul medical –
cardiologie
pediatrica

Cresterea gradului de
adaptabilitate si de
mobilitate al
angajatilor,
promovarea formelor
flexibile de organizare
a muncii, a formarii
profesionale specifice
si asigurarea sanatatii
si securitatii la locul de
munca

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 3,
DMI 3.2)

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Ministerul Sanatatii si institutii
din subordinea/coordonarea
Ministerului Sanatii

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Furnizarea programelor de formare
profesionala, inclusiv formare profesionala
specifica, pentru angajatii din sectorul sanitar, in
scopul obtinerii competentelor necesare pentru
imbunatatirea calitatii muncii
Promovarea si asigurarea formarii profesionale
pentru personalul medical din domeniul
cardiologiei pediatrice
Elaborarea si furnizarea programelor de
formare profesionala pentru initiere si
perfectionare/ specializare, inclusiv formare
profesionala specifica, privind noile tehnologii
Campanii specifice privind prevenirea riscurilor
de imbolnavire, inclusive campanie de
constientizare cu privire la importanta depistarii
precoce a malformatiilor cardiace congenitale
etc.

-

Contributia
beneficiarulu
i

Minim 15%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc2014/cs3.2.pdf

Program de
finantare

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

Intarirea capacitatii
Serviciului Public
de Ocupare pentru
furnizarea
serviciilor de
ocupare
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 4,
DMI 4.1)

APEL NELANSAT

Intarirea capacitatii
administrative a
agentiilor de ocupare
la nivel national,
judetean si local

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca



Unitatile cu personalitate juridica
din subordinea ANOFM,
respectiv:
• Agentiile Judetene pentru
Ocuparea Fortei de Munca
• Centrele Regionale de
Formare Profesionala a Adultilor
• Centrul National de Formare
Profesionala a Personalului
Propriu



Parteneri nationali pot fi:
- ONG;
- Sindicate;
- Patronate;
- Secretariatul General al
Guvernului.
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Dezvoltarea si implementarea de actiuni
inovatoare si transnationale in sprijinul
modernizarii Serviciului Public de Ocupare;
Dezvoltarea serviciului de asistenta
personalizata si abordare individuala
pentru somerii cu dificultati de
integrare/reintegrare pe piata muncii;
Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”;
Dezvoltarea solutiilor pentru abordarea
somajului neinregistrat, in special in mediul
rural si pentru grupurile vulnerabile;
Dezvoltarea bazei de date privind serviciile
furnizate, locurile de munca vacante si
angajatorii;
Elaborarea de analize, studii, cercetari si
prognoze privind piata muncii, incluzand
nivelul general al muncii nedeclarate sau
al ocuparii informale;
Extinderea sistemului de management al
calitatii;
Imbunatatirea sistemului de furnizare a
serviciilor de formare profesionala pentru
forta de munca (de ex. centre de formare
profesionala a adultilor);
Elaborarea si implementarea
instrumentelor adecvate pentru
monitorizarea si evaluarea impactului real
al masurilor active pe piata muncii;
Dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna
vizibilitate a SPO si a serviciilor pe care
acesta le ofera.

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarulu
i

Minim 25%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gscs41aug2014.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programul national
multianual de
infiintare si
dezvoltare de
incubatoare
tehnologice si de
afaceri

Dezvoltarea sectorului
intreprinderilor mici si
mijlocii (IMM) din
Romania, prin
infiintarea unor noi
incubatoare de
afaceri, precum si prin
dezvoltarea
incubatoarelor de
afaceri deja existente.

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Autoritatea Publica Locala sau
autoritatea privata
reprezentativa la nivel national
in domeniul antreprenoriatului.
Beneficiari finali:
Potentiali intreprinzatori care
intentioneaza sa infiinteze o
intreprindere in conformitate cu
legislatia nationala (IMM-uri
nou-infiintate) sau intreprinderi
deja existente (IMM-uri cu istoric
de functionare), care se
incadreaza in categoria IMMurilor.

Activitati eligibile

Pentru anul 2014, prin implementarea
Programului se estimeaza acordarea de alocatii
financiare nerambursabile pentru un numar de
100 IMM-uri, finantarea a 5 incubatoare noi si a
10 incubatoare existente.
In cadrul Programului, autoritatile publice locale
partenere vor pune la dispozitia incubatoarelor
de afaceri spatii cu titlu gratuit si facilitatile
necesare pentru a asigura functionalitatea
acestora in beneficiul IMM-urilor selectate.
Beneficiile firmelor incubate sunt:
a) asigurarea, cu titlu gratuit, de spatii de
birouri mobilate si dotate cu echipament IT&C,
spatii de productie in limita disponibilitatii;
b) acces la sali de training, sali de conferinte,
spatii expozitionale;
c) acces la infrastructura de utilitati a
incubatorului (energie termica, electrica, apa,
gaz etc.), acces la telecomunicatii si internet;
d) acces la servicii administrative (curatenie,
paza, secretariat) prestate prin intermediul
Administratorului Incubatorului;
e)

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarulu
i

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-incubatoare/

Program de
finantare

Finantator

alocatii financiare nerambursabile;

f)
acces servicii de informare si documentare
oferite de Administratorul Incubatorului;
g) acces la instruire, consultanta si asistenta
in perioada de pre-incubare pentru elaborarea
planurilor de afaceri si de marketing, a studiilor
de fezabilitate etc.;
h) acces la asistenta pentru dezvoltarea de
parteneriate nationale si internationale.
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Program de
finantare

Finantator

Apel de proiecte/
actiuni in cadrul
Fondului pentru
Relatii Bilaterale
Programul RO01 Asistenta tehnica si
Fondul Bilateral la
Nivel National

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

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

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Apel de proiecte/
actiuni in cadrul
Fondului pentru
Relatii Bilaterale
Programul RO18 Intarirea capacitatii
si cooperare
institutionala intre
institutiile publice,
autoritatile locale si
regionale romane si
norvegiene

Intarirea capacitatii
administrative si
dezvoltarea resurselor
umane in institutiile
publice si autoritatile
locale si regionale din
Romania prin
cooperare si transfer
de cunostinte cu
institutii similare din
Norvegia

Solicitanti eligibili

Entitati inregistrate in Romania
sau Norvegia:

Activitati eligibile

autoritati administrative centrale
sau autonome;

Proiectele/ actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunostinte,
experiente, tehnici, bune practici intre entitati
similare din Romania si Norvegia si sa vizeze
dezvoltarea relatiilor bilaterale intre cele doua
tari.

autoritati administrative locale
sau regionale;

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati
sunt considerate eligibile:

agentii guvernamentale.





Studii si formare
privind contributia
ecosistemelor
naturale la
principalele
sectoare
economice
(PROGRAMUL
RO02
“BIODIVERSITATE
SI SERVICII ALE
ECOSISTEMELOR”)
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Imbunatatirea
cunostintelor si a
politicilor privind
contributia
ecosistemelor in
sectorul economic

Autoritati publice si organizatii
neguvernamentale

Pregatirea de studii privind contributia
ecosistemelor naturale din zonele protejate si a
rapoartelor privind sprijinirea politicilor publice in
special in ceea ce priveste principalele sectoare
economice din Romania.

Contributia
beneficiarulu
i

Termen
limita

Pentru
activitati ce
vizeaza doar
participarea la
evenimente:
1.500
Euro/participa
nt (exclusiv
taxa de
participare,
daca este
cazul), maxim
2 participanti/
entitate.

0%

31
octombrie
2014

Valoarea
minima a
grantului
solicitat pentru
un proiect
este 400.000
Euro, iar
valoarea
maxima
este 500.000
Euro.

0% pentru
autoritatile
publice

28
octombrie
2014

10% pentru
organizatiile
neguvername
ntale

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://eeagrantsmediu.ro/apeluriproiecte/1

Norvegia,
Islanda si
Lichtenstei
n

Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar
Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar.

Valoarea
grantului

http://www.eeagrants.ro./web/guest/-/lansareacererii-de-aplicatii-pentru-programul-ro18

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Cresterea
capacitatii pentru
gestionarea si
monitorizarea
culoarelor
ecologice
(PROGRAMUL
RO02
“BIODIVERSITATE
SI SERVICII ALE
ECOSISTEMELOR”)

Scheme de
restaurari vaste ale
ecosistemelor

Autoritati publice

Recuperarea
sistemelor
fragmentate in zonele
protejate

Autoritati publice

Intarirea capacitatii
autoritatilor publice
responsabile cu
implementarea si
supravegherea
aplicarii strategiilor si
legislatiei UE
referitoare la
substantele chimice si
deseurile periculoase

Autoritati si institutii publice



dezvoltarea metodologiei de stabilire a
coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de
desemnare a coridoarelor ecologice



identificarea zonelor critice unde sunt
necesare coridoare ecologice



formarea de specialisti pentru o mai buna
gestionare si monitorizare a coridoarelor
ecologice.

Instrumente suport
pentru luarea
deciziilor
(PROGRAMUL
RO04
“REDUCEREA
SUBSTANTELOR
PERICULOASE”)
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Contributia
beneficiarulu
i

Termen
limita

Valoarea
minima a
grantului
solicitat
este 1.000.000
Euro, iar
valoarea
maxima
este 1.500.000
Euro

0%

28
octombrie
2014

Realizarea de scheme pentru restaurari vaste
pentru reconstruirea ecosistemelor

Valoarea
minima a
grantului
solicitat
este 1.000.000
Euro, iar
valoarea
maxima
este 2.000.000
Euro.

0%

28
octombrie
2014

Dezvoltarea de instrumente in sprijinul
procesului decizional, cum ar fi printre altele:
registre, baze de date, sisteme de schimb de
informatiil, proceduri, ghiduri, scenarii de
expunere pentru mediu si sanatatea umana,
metodologii de estimare a riscurilor asociate cu
substantele periculoase pentru sanatate si
mediu, studii etc.

Valoarea
minima a
grantului
solicitat este
1.000.000
Euro, iar
valoarea
maxima este
1.500.000
Euro.

0%

5
noiembrie
2014

(PROGRAMUL
RO02
“BIODIVERSITATE
SI SERVICII ALE
ECOSISTEMELOR”)

Norvegia,
Islanda si
Lichtenstei
n

Valoarea
grantului

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://eeagrantsmediu.ro/
apeluri-proiecte/4

Dezvoltarea
metodologiei de
stabilire a coridoarelor
ecologice si
identificarea zonelor
critice unde sunt
necesare coridoare
ecologice

Activitati eligibile

http://eeagrantsmediu.ro/ap
eluri-proiecte/3

Norvegia,
Islanda si
Lichtenstei
n

Solicitanti eligibili

http://eeagrantsmediu.ro/apeluriproiecte/2

Norvegia,
Islanda si
Lichtenstei
n

Obiectivul
programului

9 Octombrie 2014

Catalogul surselor de finantare
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Program de
finantare

Finantator

Campanii de
formare si
constientizare
(PROGRAMUL
RO04
“REDUCEREA
SUBSTANTELOR
PERICULOASE”)

Competitia HIVERA
2014

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarulu
i

Termen
limita

Formarea si
sensibilizarea
personalului angajat in
cadrul autoritatilor
publice, implicat in
evaluarea mediului si
a sanatatii si in
aplicarea legislatiei
referitoare la
substantele chimice si
deseurile periculoase.

Autoritati si institutii publice

Dezvoltarea programelor de studii, rapoarte de
implementare, programe de formare, campanii
de constientizare, etc. pentru consolidarea
capacitatii autoritatilor publice responsabile de
implementarea si aplicarea strategiilor si
legislatiei UE privind substantele chimice si
deseurile periculoase.

Valoarea
minima a
grantului
solicitat este
250.000 Euro,
iar valoarea
maxima este
500.000 Euro.

0%

5
noiembrie
2014

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.

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.

Ministerul
Educatiei
Nationale va
asigura
participantului
roman din
cadrul
consortiului
castigator o
finantare de
pana
la 150.000
euro/proiect.

-

15
noiembrie
2014

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.
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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.

Se vor
finanta maxim
2 proiecte de
cercetare cu
participanti
romani.

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

HIVERA

Solicitanti eligibili

http://eeagrantsmediu.ro/ap
eluri-proiecte/5

Norvegia,
Islanda si
Lichtenstei
n

Obiectivul
programului

9 Octombrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

LIFE+
Cerere de
propuneri 2014
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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
beneficiarulu
i

Variablia

Termen
limita

15
septembri
e 2014 –
proiecte
pentru
asistenta
tehnica
10
octombrie
2014,
prima
faza,
si aprilie
2015 faza
a doua –
proiecte
integrate
6
octombrie
2014 –
proiecte «
traditional
e»
29
octombrie
2014 –
proiecte
pregatitoa
re

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

30
septembri
e 2015 –
proiecte
pe
capacitate
administra
tiva

9 Octombrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si 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
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarulu
i

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast
er_calls.html

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

9 Octombrie 2014
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Program de
finantare

Finantator

Programul de
sprijin pentru
beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei
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Accelerarea
absorbtiei fondurilor
europene prin
asigurarea resurselor
financiare si prin
garantarea
imprumuturilor
necesare pentru
cofinantarea
proiectelor.

Solicitanti eligibili

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.

Activitati eligibile

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.

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiarulu
i

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

Termen
limita

-

Informatii
suplimentare
/Website
program
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=i
nfrastructura-descrierea-produsului

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

Obiectivul
programului

9 Octombrie 2014

