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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

Dezvoltarea carierei
didactice
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 1,
DMI 1.3)

NOU!

Pagina 1 din 12

Dezvoltarea
oportunitatilor de
cariera si sprijin
pentru profesori in
vederea asigurarii
unui inalt nivel de
calificare a cadrelor
didactice.

Solicitanti eligibili

Beneficiar eligibil unic este
Ministerul Educatiei Nationale.
Depunerea unei cereri de
finantare se poate realiza in
parteneriat cu:
Agentii, structuri subordonate
sau aflate in coordonarea MEN
si alte organisme publice cu
atributii in formarea cadrelor
didactice si a formatorilor,
asigurarea calitatii si acreditare;
Unitati de invatamant (ISCED 06) acreditate, publice.

Activitati eligibile



Furnizarea de programe de formare si de
perfectionare pentru persoanele din
grupurile tinta, inclusiv formare la distanta;



Dezvoltarea sistemelor de stimulente si de
sprijin financiar pentru debutul si
dezvoltarea carierei didactice;



Introducerea unor sesiuni specifice de
formare care au ca tematica egalitatea de
gen, egalitatea de sanse si
nediscriminarea si respectarea diversitatii,
dezvoltarea durabila si protectia mediului,
pentru persoanele din grupurile tinta.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectului
va fi cuprinsa
intre: minim
echivalentul in
lei a 5.000.001
euro
si maxim
echivalentul in
lei a
50.000.0000
euro.

Contributia
beneficiarulu
i

Minim 21%

Termen
limita

Sistemul
informatic
ActionWe
b va fi
deschis
din data
de 24
octombrie
2014, ora
10.00,
pana in
data de
10
noiembri
e 2014,
ora 16.00,
sau pana
la
momentul
depunerii
cererii de
finantare
de catre
solicitant.

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc2014/17413.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Firme de exercitiu
pentru elevi
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 2, DMI 2.1)

NOU!

Cresterea gradului de
ocupare pentru
absolventii si viitorii
absolventi de
invatamant secundar
si tertiar si pentru
ucenici, precum si
cresterea
adaptabilitatii acestora
la cerintele primului lor
loc de munca
relevant.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Pentru proiectele multi-regionale
categoriile de solicitanti si
parteneri eligibili sunt:
1. Unitati de invatamant
secundar (ISCED 3) din
sistemul national de invatamant;
2. Angajatori;
3. Asociatii profesionale;
4. Camere de comert si
industrie;
5. Organizatii sindicale si
organizatii patronale;
6. ONG-uri ;
7. Structuri/agentii/organisme
relevante, subordonate MEN;
8. Institutii si organizatii membre
ale consortiilor si parteneriatelor
regionale si locale in domeniile
ocuparii, educatiei si formarii
profesionale;
9. Furnizori publici si privati de
orientare si consiliere
profesionala.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte
se vor finanta doua tipuri de proiecte, dupa
cum urmeaza:

Depunerea unei cereri de
finantare se va realiza
obligatoriu in parteneriat.
Pentru proiectul national
solicitant eligibil este Ministerul
Educatiei Nationale. Proiectul se
va realiza obligatoriu in
parteneriat, cu parteneri din
categoriile mentionate mai sus.
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1 proiect implementat la nivel national, in
conditiile detaliate la capitolul 4; in cazul
acestui proiect, solicitantul se va asigura
ca implementarea se realizeaza in cel
putin cate doua judete din fiecare regiune
de dezvoltare;



24 proiecte implementate la nivel multiregional – 2 regiuni de implementare, in
conditiile detaliate la capitolul 4; in cazul
acestor proiecte, solicitantii se vor asigura
ca implementarea se realizeaza in fiecare
judet al regiunilor respective.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectelor
multi-regionale
care au ca
solicitanti
eligibili unitati
de invatamant
secundar din
sistemul
national de
invatamant va
fi cuprinsa
intre: minim
echivalentul in
lei a 500.000
euro si
maximum
echivalentul in
lei a
2.000.000
euro.
Valoarea
totala eligibila
a proiectului
national care
are ca
solicitant
eligibil
Ministerul
Educatiei
Nationale va fi
cuprinsa intre:
minim
echivalentul in
lei a 500.000
euro si
maximum
echivalentul in
lei a 4.000.000
euro.

Contributia
beneficiarulu
i

2%

Termen
limita

Informatii
suplimentare
/Website
program

Sistemul
informatic
ActionWe
b va fi
deschis
din data
de 10
noiembrie
2014, ora
10.00,
pana in
data de
24
noiembri
e2014,
ora 16.00

7 Noiembrie 2014

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/17521.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Romania Start-up
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 3, DMI 3.1)

NOU!

Dezvoltarea
competentelor
antreprenoriale ale
persoanelor care
doresc sa dezvolte o
activitate independena
si care au varsta
peste 18 ani si
subventionarea
planurilor de afaceri
ale acestora in
vederea cresterii ratei
de ocupare, in mod
sustenabil, in acord
cu sectoarele
identificate ca fiind
competitive.

Solicitanti eligibili

Intreprinderi, indiferent de
natura capitalului si forma de
organizare;
Furnizori de FPC autorizati,
publici si privati;
Organizatii sindicale si
patronate;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale si Comitete Sectoriale
cu personalitate juridica;
Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
Asociatii profesionale;
Camere de comert si industrie;
ONG-uri ;
Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de
Afaceri si institutii/ agentii/
organizatii subordonate/
coordonate de acesta.
Solicitantul poate implementa
proiectul in parteneriat, compus
din una sau mai multe entitati cu
personalitate juridica,
inregistrate in Romania.

Activitati eligibile

Solicitantul va avea obligatia sa asigure
implementarea unui program de formare in
domeniul antreprenoriatului pentru un grup
tinta de minim 400 de persoane.
Activitatile proiectului trebuie sa fie
implementate la nivel multi-regional, in cel putin
doua regiuni de dezvoltare.
Din totalul grupului tinta participant la programul
de formare, cel putin 50% va fi reprezentat de
persoane din categoria de varsta 18-25 ani,
inmatriculati in invatamantul superior.
Vor fi finantate planuri de afaceri dezvoltate in
domeniile: Turism si ecoturism; Textile si
pielarie; Lemn si mobila; Industrii creative;
Industria auto si componente; Tehnologia
informatiilor si comunicatiilor; Sanatate si
produse farmaceutice; Energie si management
de mediu; Bioeconomie, biofarmaceutica si
biotehnologii; Procesarea alimentelor si a
bauturilor.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectului
va fi cuprinsa
intre: minim
echivalentul in
lei a 500.000
euro
si maxim
echivalentul in
lei a 2.000.000
euro

Contributia
beneficiarulu
i

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimentare
/Website
program

Sistemul
informatic
ActionWe
b va fi
deschis
din data
de 10
noiembrie
2014, ora
10.00,
pana in
data de
24
noiembri
e2014,
ora 16.00

In cadrul concursului de idei de afaceri vor fi
selectate cel putin 40 de idei de afaceri. Fiecare
plan de afaceri selectat va fi finantat prin
acordarea unei subventii in cuantum de maxim
25.000 euro, subventie care va face obiectul
schemei de ajutor de minimis.
Fiecare intreprindere infiintata in cadrul schemei
de ajutor de minimis va trebui sa asigure
crearea a cel putin doua locuri de munca.
Fiecare intreprindere nou creata beneficiara de
sprijin in cadrul schemei de minimis are
obligatia de a mentine locurile de munca nou
create cel putin 6 luni dupa finalizarea
proiectului.

Pagina 3 din 12

7 Noiembrie 2014

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/17631.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programele de
finantare ale
Departamentului
Politici pentru
Relatia cu Romanii
de Pretutindeni
(DPRRP)

Pastrarea, afirmarea
si promovarea
identitatii etnice
culturale lingvistice si
religioase a romanilor
de pretutindeni;
Dezvoltarea legaturilor
cu Romania ale
romanilor de
pretutindeni;
Sprijinirea
organizatiilor si a
asociatiilor culturale
reprezentative ale
romanilor de
pretutindeni;
Consolidarea valorilor
culturale si spirituale
romanesti;
Protejarea bunurilor
culturale a
monumentelor istorice
religioase si culturale
apartinand mostenirii
culturale si spirituale
romanesti din afara
frontierelor Romaniei;
Acordarea unei atentii
deosebite sprijinirii
comunitatilor
romanesti vulnerabile
sau amenintate, care
prezinta un risc ridicat
de asimilare sau a
caror componenta
numerica este in
continua scadere

NOU!
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Solicitanti eligibili

Asociatia, fundatia, organizatia,
institutia, persoana fizica sau
juridica din strainatate si din
Romania, legal constituite, in
conditiile in care dezvolta
programe si/sau proiecte in
sprijinul romanilor de
pretutindeni
Acordarea unei atentii deosebite
sprijinirii comunitatilor romanesti
vulnerabile sau amenintate, care
prezinta un risc ridicat de
asimilare sau a caror
componenta numerica este in
continua scadere

Activitati eligibile

Cultura – „Constantin Brancusi”
Mass–media – „Mihai Eminescu”
Educatie – „Nicolae Iorga”
Spiritualitate si traditie – „Andrei Saguna”
Societatea civila – „Dimitrie Gusti”
Proiectul propus prin cererea de finantare este
considerat eligibil daca:


Vizeaza pastrarea, dezvoltarea si
exprimarea identitatii etnice, culturale,
lingvistice si religioase;



este relevant pentru obiectivele
DPRRP;



Grupul/grupurile tinta si activitatile
proiectului sunt in concordanta cu
conditiile specifice si programele
pentru care s-a organizat sesiunea de
proiecte;



Activitatile acestuia au legatura cu
statutul sau obiectul de activitate al
solicitantului.

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarulu
i

10%

Termen
limita

Informatii
suplimentare
/Website
program

Depunere
continua

Cofinantare
poate consta
inclusiv in:
resurse
umane,
spatiu, teren,
autoturisme,
produse
consumabile,
birotica, IT.

7 Noiembrie 2014

http://www.dprp.gov.ro/ghid-de-finantare-2/ghid-de-finantare-4/

Program de
finantare

Finantator

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

Atragerea de
personal cu
competente
avansate din
strainatate pentru
consolidarea
capacitatii CD
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
A 1.1.4)

APEL NELANSAT

Crearea de nuclee de
competenta stiintifica
si/sau tehnologica de
inalt nivel, la
standarde europene,
in cadrul unei institutii
CD, al unei universitati
sau al unei
intreprinderi gazda,
prin atragerea de
specialisti din
strainatate, de orice
nationalitate, cu
competenta
recunoscuta.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Organizatie de cercetare: o
entitate, precum o universitate
sau un institut de cercetare,
indiferent de statutul sau juridic
sau de modul sau de finantare,
al carei scop principal este de a
realiza in mod independent
cercetare fundamentala,
cercetare industriala sau
dezvoltare experimentala sau de
a disemina la scara larga
rezultatele unor astfel de
activitati prin predare, publicare
sau transfer de cunostinte






Intreprindere cu activitate CD
mentionata in statut

Actiunea se concentreaza pe urmatoarele
domenii tematice prioritare de specializare
inteligenta, a caror detaliere este prezentata in
Anexa 3 a Ghidului Solicitantului:

Bioeconomie

Tehnologii informatice si de comunicatii,
spatiu si securitate

Energie, mediu si schimbari climatice

Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
De asemenea, un alt domeniu tematic eligibil,
de prioritate nationala, este sanatatea.






activitati de cercetare fundamentala;
activitati de cercetare industriala;
activitati de dezvoltare experimentala;
activitati privind realizarea de studii de
fezabilitate pregatitoare pentru activitatile
CD
activitati pentru obtinerea, validarea si
protejarea drepturilor de proprietate
industriala (numai pentru organizatii de
cercetare si IMM-uri);
activitati de informare si publicitate pentru
proiect (numai pentru organizatii de
cercetare);
management de proiect (numai pentru
organizatii de cercetare).

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarulu
i

Maxim
9.000.000 lei

Organizatii de
cercetare: 0%

Apel
nelansat

Intreprinderi:
variabil

Ghidul
solicitantul
ui este
supus
consultarii
publice in
perioada
24
octombrie
- 14
noiembrie
2014

Termen
limita

Informatii
suplimentare
/Website
program

Proiectele vor fi conduse de catre specialistul
din strainatate, care va fi angajat ca cercetator
stiintific pe o perioada egala cel putin cu durata
proiectului, in institutia gazda. Actiunea va
urmari consolidarea capacitatilor de CDI in
vederea pregatirii pentru participarea la Orizont
2020 sau la alte programe C&I europene.
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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 2007-2013,
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



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

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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-

Contributia
beneficiarulu
i

Minim 2%

Termen
limita

Informatii
suplimentare
/Website
program

Apel
nelansat

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

Categoriile de parteneri eligibili:
APEL NELANSAT

Valoarea
grantului

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
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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 2007-2013,
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 2007-2013,
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

Informatii
suplimentare
/Website
program

Apel
nelansat
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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.

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.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarulu
i

-

Termen
limita

Informatii
suplimentare
/Website
program

Depunere
continua

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)

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
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Obiectivul
programului

HIVERA

Competitia HIVERA
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.

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.
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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.

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiarulu
i

-

Termen
limita

15
noiembrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Program de
finantare

Finantator
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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
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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
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