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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Calitate in servicii
de ocupare

Imbunatatirea si
diversificarea tipurilor de
servicii furnizate
clientilor SPO;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 4, DMI
4.1)

Imbunatatirea
procesului de
monitorizare si de
evaluare a impactului
net al masurilor
active de ocupare.

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:
-Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
- ONG-uri cu activitate
relevanta pentru specificul
acestui DMI;
- Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati;
- Structuri/agentii
subordonate/ coordonate de
MMFPSPV;
- Agentii/institutii
guvernamentale cu atributii
in domeniul ocuparii si
incluziunii sociale;
- Organizatii sindicale si
patronale.







NOU!
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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;
Elaborarea si implementarea
instrumentelor adecvate pentru
monitorizarea si evaluarea impactului real
al masurilor active pe piata muncii.

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
beneficiarului

Minim 25%

Termen limita

29 decembrie
2014, ora 16

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/180.pdf

Program de
finantare

Finantator

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Obiectivul
programului

Prevenirea si
corectarea
fenomenului de
parasire timpurie
a scolii

Prevenirea fenomenului
de parasire timpurie a
scolii, in special pentru
populatia
roma, persoanele cu
dizabilitati si persoanele
din mediul rural, precum
si alte categorii de
grupuri vulnerabile

Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 2, DMI
2.2)

NOU!

Furnizarea
competentelor si
abilitatilor de baza
necesare persoanelor
care au parasit
timpuriu scoala

Solicitanti eligibili

Beneficiari si parteneri
eligibili pot fi:
1. ONG–uri (cu activitate
relevanta in prevenirea
parasirii timpurii a scolii);
2. Unitati de invatamant
(ISCED 0-3) acreditate,
publice si private, din
reteaua scolara
nationala;
3. Furnizori de orientare si
consiliere scolara, publici si
privati;
4. Institutii de cult si asociatii
religioase;
5. Autoritati ale
administratiei publice locale
(unitati administrativteritoriale);
6. Institutii/agentii
guvernamentale cu atributii
in domeniul incluziunii
sociale.

Activitati eligibile






Dezvoltarea de programe integrate pentru
cresterea accesului si participarii in
invatamantul primar si secundar pentru
persoanele apartinand grupurilor
vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru
familiile acestora;
Implementarea programelor de tip “scoala
dupa scoala”, educatie remediala si
invatare asistata;
Reintegrarea in educatie a celor care au
parasit timpuriu scoala (inclusiv programe
de educatie de tip “a doua sansa”).

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen limita

17 decembrie
2014, ora 16

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs181.pdf

Program de
finantare

Parteneriatul este
obligatoriu.
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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Formare
profesionala
continua pentru
angajati
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 2, DMI
2.3)

NOU!

Furnizare cursuri de
calificare si recalificare a
angajatilor;
Acordare de sprijin si
stimulente angajatilor in
vederea participarii la
FPC;
Sprijinirea angajatilor
pentru validarea
cunostintelor dobandite
anterior;
Acordare de facilitati
pentru persoanele „greu
de motivat” (adultii
necalificati sau cu un
nivel
scazut de calificare).

Solicitanti eligibili

Solicitanti si parteneri
eligibili sunt:
1. Furnizori de FPC
autorizati, publici si privati;
2. Centre autorizate de
Evaluare si Certificare a
competentelor profesionale;
3. ONG-uri ;
4. Organizatii sindicale si
patronate;
5. Asociatii profesionale,
camere de comert si
industrie.

Activitati eligibile






Depunerea unei cereri de
finantare se va realiza
obligatoriu in parteneriat.
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Sprijinirea angajatilor in vederea participarii
la FPC pentru obtinerea unei calificari sau
pentru cresterea nivelului de calificare
(respectiv trecerea de la un nivel de
calificare la un alt nivel superior), inclusiv
asigurarea costurilor de transport, hrana pe
durata desfasurarii formarii,
stimulente menite sa imbunatateasca
participarea eficienta a angajatilor la FPC
prin finantarea bazata pe performante etc.;
Sprijinirea angajatilor in vederea validarii si
certificarii rezultatelor invatarii anterioare;
Campanii de promovare adresate
angajatilor si angajatorilor privind
beneficiile participarii la programele de
FPC care ofera calificare completa/
recalificare;
Schimb de experiente si diseminarea
bunelor practici si a lectiilor invatate in
domeniul FPC.

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen limita

17 decembrie
2014, ora 16

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc2014/gs182.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Masuri active de
ocupare pentru
zone foste
industrializate
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 5, DMI
5.1)

NOU!

Atragerea si mentinerea
a cat mai multor
persoane pe piata
muncii, in vederea
obtinerii unei rate cat
mai mare de ocupare,
cu accent special pe
grupurile
dezavantajate pe piata
muncii;
Reducerea somajului de
lunga durata prin actiuni
preventive si corective;
Imbunatatirea
capacitatii de ocupare a
persoanelor in cautarea
unui loc de
munca, a somerilor, in
special de lunga durata
si a persoanelor
inactive.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii/partenerii eligibili
sunt:
1. Furnizori de FPC
autorizati, publici si privati;
2. Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati;
3. Camere de Comert si
Industrie;
4. Intreprinderi, indiferent de
natura capitalului si forma
de organizare;
5. ONG-uri ;
6. Autoritati ale
administratiei publice locale
(unitati administrativteritoriale);
7. Patronate si organizatii
sindicale;

Activitati eligibile
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Furnizarea programelor de formare
profesionala, la locul de munca sau in
afara locului de munca, care sa asigure
cresterea si diversificarea competentelor
profesionale ale persoanelor in cautarea
unui loc de munca;
Activitati pentru stimularea mobilitatii
geografice si ocupationale, inclusiv prime
de incadrare/instalare;
Promovarea initiativelor locale pentru
sprijinirea persoanelor aflate in somaj de
lunga durata in vederea
integrarii/reintegrarii pe piata muncii;
Furnizarea serviciilor de asistenta, inclusiv
stimulente financiare, pentru inceperea
unei activitati independente sau pentru
initierea unei afaceri;
Formare profesionala, inclusiv prin tehnici
si metode moderne, in vederea adaptarii
calificarilor la nevoile pietei muncii, prin
dobandirea, actualizarea sau schimbarea
calificarilor, respectiv initiere, calificare,
recalificare, perfectionare si specializare;
Furnizarea serviciilor de informare si
consiliere profesionala si plasare la locul
de munca, prin implementarea planurilor
individuale de actiune, adresate in special
persoanelor amenintate de pierderea
locului de munca si somerilor de lunga
durata.

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen limita

17 decembrie
2014, ora 16

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs183.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Masuri active de
ocupare pentru
zone foste
industrializate
in mediul rural
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 5, DMI
5.2)

NOU!

Imbunatatirea calitatii
resurselor umane in
zonele rurale, in
vederea facilitarii
accesului la ocupare in
activitati non-agricole;
Asigurarea
sustenabitatii pe termen
lung in zonele rurale
prin crearea conditiilor
pentru dezvoltarea
intreprinderilor
profitabile non-agricole;
Facilitarea integrarii
durabile pe piata muncii
prin furnizarea serviciilor
de sprijin
si suport pentru membrii
de familie dependenti
din zonele rurale;
Cresterea oportunitatilor
de ocupare.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii/partenerii eligibili
sunt:
1. Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati;
2. Autoritati ale
administratiei publice locale
(unitati administrativteritoriale);
3. Organizatii sindicale;
4. Furnizori de FPC
autorizati, publici si privati;
5. ONG-uri ;
6. Intreprinderi, indiferent de
natura capitalului si forma
de organizare;
7. Patronate;
8. Asociatii profesionale.

Activitati eligibile
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Dezvoltarea si implementarea programelor
de promovare a culturii antreprenoriale in
mediul rural, cu o atentie speciala acordata
femeilor;
Activitati de consiliere si asistenta pentru
inceperea unei activitati independente sau
pentru initierea unei afaceri in mediul rural,
inclusiv asistenta privind modalitatea de
accesare si utilizare a microcreditelor, cu o
atentie speciala acordata femeilor;
Furnizarea serviciilor de informare si
consiliere profesionala, consiliere in
cariera, consiliere pentru dezvoltarea
personala si alte tipuri de servicii de sprijin;
Evaluarea competentelor dobandite in
contexte informale si/sau nonformale
pentru persoanele din mediul rural, in
scopul certificarii cunostintelor, abilitatilor si
aptitudinilor pentru activitati non-agricole;
Furnizarea programelor de formare
profesionala pentru persoanele din mediul
rural, cu exceptia formarii in scopul
calificarii sau recalificarii angajatilor din
domeniile agricole, in vederea cresterii
gradului de ocupabilitate prin imbunatatirea
abilitatilor si competentelor necesare pe
piata muncii;
Furnizarea programelor de formare
profesionala in sectoarele non-agricole,
pentru persoanele ocupate in agricultura
de subzistenta si/sau persoanele din
mediul rural;
Dezvoltarea si furnizarea programelor de
formare profesionala pentru dezvoltarea
competentelor antreprenoriale pentru
promovarea afacerilor in mediul rural;
Furnizarea serviciilor de plasare la locul de
munca si a altor servicii de ocupare precum
activitati de informare, cresterea
constientizarii, orientare, consiliere,
activitati motivationale, sprijin in gasirea
unui loc de munca, burse de locuri de
munca, organizate in zonele rurale.

Valoarea
grantului

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

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen limita

17 decembrie
2014, ora 16

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs184.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Sprijin pentru
proiecte
transnationale
privind copiii
victime ale
abuzurilor la
scoala, in centrele
de ingrijire si in
detentie

Lupta impotriva
agresarii copiilor la
scoala, in unitatile de
ingrijire si in detentie.

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

ONG-uri, autoritati locale si
regionale, centre de
formare, universitati,
asociatii, federatii, etc.



invatare reciproca, schimb de bune
practici, activitati de cooperare;



formare.

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Minim
75.000 euro
Maxim
300.000 euro

-

10 martie
2015

-

25%

Apel nelansat

Parteneriatul trebuie sa
cuprinda entitati din cel
putin 3 state diferite
participante la program.

NOU!

Educatie initiala
pentru o viata
sanatoasa
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 1, DMI
1.1)

Sprijin pentru
dezvoltarea si
diversificarea ofertelor
educationale si de
formare
profesionala initiala;

Ministerul Educatiei
Nationale

Sprijin pentru inovare si
pentru dezvoltarea
instrumentelor si
mecanismelor pentru
imbunatatirea accesului
la educatie si formare
profesionala initiala
pentru toti.

Solicitantul poate
implementa proiectul in
parteneriat, compus din una
sau mai multe entitati cu
personalitate juridica,
inregistrate in Romania
si/sau in statele membre ale
Uniunii Europene.



Ministerul Tineretului si
Sportului




APEL NELANSAT
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Dezvoltarea/actualizarea/ imbunatatirea/
testarea si implementarea standardelor de
pregatire profesiona a si a curriculei
(inclusiv revizuire planuri de invatamant,
programe scolare, elaborare/ revizuire
auxiliare curriculare, elaborare material
didactic etc.)
Activitati extracurriculare (doar in ceea ce
priveste educatia nonformala si informala,
in sprijinul achizitiilor de competente cheie),
inclusiv actiuni inovatoare;
Introducerea unor sesiuni/module specifice
de formare care au ca tematica egalitatea
de gen, egalitatea de sanse,
nediscriminarea si respectul pentru
diversitate destinate grupurilor tinta;
Integrarea principiului dezvoltari durabile in
instrumentele si metodologiile, procesele
de predare si instruire si activitatile
dezvoltate, in vederea cresterii gradului de
constientizare asupra problemelor de
mediu, prevenirea poluarii etc.;
Activitati inovatoare, interregionale si
transnationale.

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs1.1.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/justice/g
rants1/calls/just_2014_rdap
_ag_bull_en.htm

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Sprijin pentru
integrarea
grupurilor
vulnerabile pe
piata muncii
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 6, DMI
6.2)

APEL NELANSAT
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Dezvoltarea
programelor specifice,
inclusiv stimulente
pentru angajatori, pentru
(re)integrarea pe piata
muncii a grupurilor
vulnerabile, in special a
tinerilor peste 18 ani
care au parasit sistemul
de stat de protectie a
copilului;
Programe de formare
pentru dezvoltarea
competentelor si
calificarilor de baza
pentru grupurile
vulnerabile.

Solicitanti eligibili

Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale
si Persoanelor Varstnice
Autoritatea
Nationala pentru Protectia
Drepturilor Copilului si
Adoptie
Depunerea unei cereri de
finantare se poate realiza in
parteneriat cu
Structuri/agentii
subordonate/coordonate de
MMFPSPV;
Agentii/institutii
guvernamentale cu atributii
in domeniul ocuparii si
incluziunii
sociale;
Cooperative sociale,
asociatii de intrajutorare,
ONG-uri cu activitate
relevanta
pentru specificul acestui
DMI;
Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati ;
Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
Furnizori de FPC autorizati,
publici si privati;
Furnizori de servicii sociale
publici/privati.

Valoarea
grantului

Activitati eligibile



proiecte care vizeaza implicarea si
activarea actorilor din mediul privat in
implementarea planurilor ce vizeaza
facilitarea ocuparii pe piata muncii pentru
grupurile vulnerabile



proiecte care vizeaza cu precadere
incluziunea sociala a copiilor si tinerilor din
sistemul institutionalizat de protectie

-

Contributia
beneficiarului

Termen limita

8,6%

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/ghid6.2.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Obiectivul
programului

Atragerea de
personal cu
competente
avansate din
strainatate pentru
consolidarea
capacitatii CD

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.

Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITAT
E 2014-2020,
AP 1, A 1.1.4)

Solicitanti eligibili

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

APEL NELANSAT
Intreprindere cu activitate
CD mentionata in statut

Activitati eligibile










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).

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.
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.

Pagina 8 din 19

Valoarea
grantului

Maxim
9.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

Organizatii de
cercetare: 0%
Intreprinderi:
variabil

Termen limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.poscce.research.ro/uploads/documente-programare/ghid-a114-specialisti.doc

Program de
finantare

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Clustere de
inovare
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITAT
E 2014-2020, AP
1, A 1.1.1)

APEL NELANSAT

Cresterea capacitatii de
cercetare-dezvoltare si
inovare in domenii
identificate de Strategia
Nationala de CDI 20142020 ca domenii de
cercetare de
specializare inteligenta,
precum si in sanatate,
identificat ca domeniu
prioritar de interes
national

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Clusterele de inovare:
structuri sau grupuri
organizate de parti
independente (intreprinderi
nou-infiintate inovatoare,
intreprinderi mici si mijlocii si
intreprinderi mari, precum si
organizatii de cercetare si
diseminare a cunostintelor,
organizatii non-profit si alti
operatori economici afiliati)
concepute pentru a stimula
activitatea inovatoare prin
promovarea utilizarii in
comun a echipamentelor si
a schimbului de cunostinte
si cunostinte de specialitate
si prin contributii efective la
transferul de cunostinte,
stabilirea de contacte,
diseminarea informatiilor si
colaborarea intre
intreprinderi si alte
organizatii din cluster.

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

Bioeconomia

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,
spatiu si securitate

Energie, mediu si schimbari climatice

Eco-nano-tehnologii si materiale avansate

Sanatate, domeniu prioritar de interes
national.

Entitatea juridica ce
administreaza si
exploateaza clusterul de
inovare este inregistrata in
Romania si constituita
conform legislatiei relevante
in vigoare ca societate
comerciala, asociatie sau
fundatie.

In cadrul prezentului apel de proiecte se vor
sprijini:

Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati
CD in clusterele de inovare si/sau
modernizarea facilitatilor CD existente
(departamente/ centre/ laboratoare de
cercetare-dezvoltare comune, care apartin
clusterului, desi pot fi localizate fizic in
cadrul unui sau unor partener/i din cadrul
clusterului);

Activitati de inovare in clustere (obtinerea,
validarea si protejarea brevetelor si altor
active necorporale care apartin clusterului,
detasarea de personal cu inalta calificare in
organizatia clusterului, achizitia de servicii
de consultanta in domeniul inovarii si
achizitia de servicii de sprijinire a inovarii);

Activitati de exploatare pentru sprijinirea
functionarii clusterelor (animarea si
promovarea clusterului, gestionarea
instalatiilor clusterului, organizarea de
programe de formare, ateliere, conferinte).
Un proiect care contine activitati de investitii in
facilitati CD trebuie sa cuprinda obligatoriu
activitati pentru achizitionarea de instalatii,
utilaje, echipamente pentru CD.
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Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Valoarea
finantarii
publice
nerambursabil
e, pentru un
proiect, este
cuprinsa intre
4.500.000 lei
si 30.000.000
lei.

Minim 35%
pentru
regiunile NordVest, Vest,
Centru, NordEst, Sud-Est,
Sud-Muntenia,
Sud-Vest
Oltenia

Valoarea
finantarii
publice
nerambursabil
e nu va
depasi
echivalentul in
lei a
7.500.000
euro sau
5.000.000
euro in cazul
in care
proiectul
contine si
activitati de
inovare pentru
cluster.

Minim 45%
pentru
regiunea
Bucuresti-Ilfov
Minim 50%
pentru
activitati de
inovare (numai
pentru IMM)
Minim 50%
pentru
activitati de
exploatare in
clustere de
inovare

Termen limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.poscce.research.ro/uploads/documente-programare/ghid-a111-clustere_de_inovare.doc

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Sprijin pentru
integrarea
grupurilor
vulnerabile pe
piata muncii
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 6, DMI
6.2)

APEL NELANSAT

Pagina 10 din 19

Facilitarea accesului la
educatie si integrarea
sau reintegrarea
persoanelor vulnerabile
pe piata muncii.

Solicitanti eligibili

Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice

Activitati eligibile



Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv
stimulente pentru angajatori, pentru
(re)integrarea pe piata muncii a grupurilor
vulnerabile, in special a populatiei rome,
persoanelor cu dizabilitati si tinerilor peste
18 ani care au parasit sistemul de stat de
protectie a copilului;



Programe de formare pentru dezvoltarea
competentelor si calificarilor de baza
pentru grupurile vulnerabile;



Masuri de acompaniere in vederea
identificarii si mentinerii unui loc de munca
(sprijin pentru membrii de familie aflati in
ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati
asociate care permit individului sa participe
pe piata muncii).

Depunerea unei cereri de
finantare se poate realiza in
parteneriat cu:
1. Cooperative sociale,
asociatii de intrajutorare,
ONG-uri cu activitate
relevanta pentru specificul
acestui DMI;
2. Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati;
3. Structuri/agentii
subordonate/coordonate de
MMFPSPV;
4. Agentii/institutii
guvernamentale cu atributii
in domeniul ocuparii si
incluziunii sociale;
5. Unitati de cult si asociatii
religioase;
6. Autoritati ale
administratiei publice locale
(unitati administrativteritoriale);
7. Furnizori de FPC
autorizati, publici si privati;
8. Furnizori de servicii
sociale publici/privati.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte
sunt promovate proiecte care indeplinesc
conditia ca activitatile proiectului sa fie
implementate la nivel multi-regional.

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Minim 8,60%

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/ghid011014.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Obiectivul
programului

Intarirea
capacitatii
Serviciului Public
de Ocupare
pentru furnizarea
serviciilor de
ocupare

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

Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 4, DMI
4.1)

APEL NELANSAT

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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Valoarea
grantului

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.

-

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Minim 25%

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Program de
finantare

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Sprijin pentru
grupurile
vulnerabile prin
accesul la
educatia initiala

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 1, DMI
1.1)

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.

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
beneficiarului

Termen limita

Minim 2%

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Programul
national
multianual pentru
sustinerea
mestesugurilor si
artizanatului

Organizarea a opt
Targuri Regionale
pentru Artizanat si
Mestesuguri 2015 si
organizarea a 48 de
Piete traditionale

Solicitanti eligibili

Societatile comerciale,

APEL NELANSAT

Actiunile desfasurate in cadrul Programului
sunt:

societatile cooperative,

persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale si

Sustinerea micilor
mestesugari in
promovarea produselor
proprii si conservarea si
stimularea promovarii
mai largi a traditiilor
autohtone

Activitati eligibile

intreprinderile familiale
care desfasoara activitati in
domeniul mestesugurilor, in
special al celor traditionale
si in domeniul artei populare
si artizanatului,




asociatiile profesionale sau
fundatiile ce au ca scop
promovarea mestesugurilor
si a meseriilor care
presupun un numar mare de
operatii executate manual, a
produselor si serviciilor cu
specific traditional, inclusiv
din domeniul artei populare
si artizanatului.
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organizarea unor targuri regionale ale
mestesugarilor si artizanilor sub forma unei
expozitii cu vanzare;
organizarea de piete traditionale ale
mestesugarilor si artizanilor sub forma unei
expozitii cu vanzare;
organizarea de seminarii, mese rotunde,
ateliere de lucru si prezentari in scopul
promovarii produselor si serviciilor realizate
de catre artizani si mestesugari, castigarii
de piete externe noi pentru acest tip de
produse si servicii, cresterii numarului
intreprinzatorilor de succes si a
imbunatatirii competentelor
antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata
atat a mestesugarilor, cat si a produselor si
serviciilor furnizate de acestia, promovarii
serviciilor si produselor realizate apelanduse la tehnologii simple si avand o
componenta de prelucrare manuala
semnificativa, in special utilizandu-se
tehnologii traditionale;
diseminarea de materiale informative;
dobandirea de atestate/certificate de
formare profesionala in domeniul
mestesugurilor si artizanatului.

Valoarea
grantului

Se asigura
participarea
gratuita la targ
pentru
beneficiarii
selectati in
urma inscrierii
online in
program.
Suma maxima
acordata unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu
va depasi
1000 lei
pentru targ,
respectiv
1500 lei
pentru pietele
traditionale

Contributia
beneficiarului

Termen limita

-

Apel nelansat

Data de la
care este
activa
inregistrarea
on-line se
comunica pe
site-ul
institutiei cu
minim 5 zile
inainte de data
inceperii
procesului de
inregistrare.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/94/6255/proiect-proceduramestesuguri-2015.doc

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Firme de exercitiu
pentru elevi
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013, AP 2, DMI
2.1)

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 multiregionale 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
multiregionale 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
beneficiarului

2%

Termen limita

Sistemul
informatic
ActionWeb va
fi deschis din
data de 10
noiembrie
2014, ora
10.00, pana in
data de 9
decembrie
2014, ora
16.00

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

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

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
beneficiarului

10%
Cofinantare
poate consta
inclusiv in:
resurse
umane, spatiu,
teren,
autoturisme,
produse
consumabile,
birotica, IT.

Termen limita

Depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

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

Autoritati publice
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

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

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen limita

Termene
valabile in
2015:
4 martie si 30
aprilie pentru
proiecte de
mobilitate si
parteneriate
strategice,
4 februarie, 30
aprilie si
1 octombrie
pentru
proiectele de
tineret,
26 februarie
pentru
Aliantele
cunoasterii si
Aliantele
competentelor
sectoriale,
3 aprilie si 2
septembrie
pentru
dezvoltarea
capacitatii
institutionale
in domeniul
tineretului ,
26 februarie
pentru Actiuni
Jean Monnet,
22 ianuarie
pentru Actiuni
in domeniul
sportului

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

PROGRAMUL
ERASMUS+

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

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

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

EUROPA
CREATIVA
2014-2020

Protejeaza si
promoveaza diversitatea
culturala
si lingvistica europeana
si stimuleaza bogatia
culturala a Europei.
Sprijina adaptarea
sectoarelor culturale si
creative la era digitala si
la globalizare.
Ofera deschidere catre
noi oportunitati, piete si
categorii de public
internationale.

Solicitanti eligibili

Operatorii culturali din tarile
eligibile

Activitati eligibile
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Proiecte de cooperare transfrontaliera intre
organizatii culturale si creative din cadrul
Uniunii Europene si din afara ei.
Retele care sprijina sectoarele culturale si
creative sa functioneze la nivel
transnational si sa isi consolideze
competitivitatea.
Traducerea si promovarea operelor literare
pe pietele Uniunii Europene.
Platforme de operatori culturali care
promoveaza artistii la inceput de cariera si
stimuleaza o programare cu adevarat
europeana a operelor culturale si artistice.
Consolidarea abilitatilor si formare
profesionala pentru profesionistii din
domeniul audiovizualului.
Dezvoltarea filmelor de fictiune, de
animatie, a documentarelor creative si a
jocurilor video pentru cinematografia,
pietele de televiziune si celelalte platforme
europene.
Distributia si vanzarile de opere
audiovizuale atat in Europa, cat si in afara
ei.
Festivaluri de film care promoveaza filme
europene.
Fonduri pentru cooperarea la nivel
international privind realizarea de filme.
Dezvoltarea publicului in scopul stimularii
culturii cinematografice si al cresterii
interesului pentru filmele europene, printr-o
gama larga de evenimente.
Capitalele europene ale culturii si Marca
patrimoniului european.
Premii europene pentru literatura,
arhitectura, protectia patrimoniului,
cinematografie si muzica rock si pop.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Variabila

Variabil

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si inovare in
cadrul Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

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
beneficiarului

Termen limita

Variabila

Variabil

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Programul
International de
Finantare al
Fundatiei Velux

Imbunatatirea conditiilor
de viata si a sanselor de
integrare in societate a
copiilor si tinerilor aflati
in situatie de risc de
excluziune sociala

Solicitanti eligibili

Organizatiile care
implementeaza proiecte in
domeniul social

Activitati eligibile

Programul, implementat in state ale Europei de
Est (Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia,
Slovacia, Cehia) si Groenlanda
sprijina proiectele sociale adresate copiilor si
tinerilor aflati in situatie de risc de excluziune
sociala.
Sunt incurajate proiectele educationale
inovatoare, dar si proiectele care au demonstrat
deja, in alte contexte, o contributie semnificativa
la dezvoltarea durabila a comunitatilor.
Printre actiunile finantate prin Program se
numara:
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Masuri de protectie sociala si diminuare a
stresului emotional: centre pentru copiii
strazii, unde se poate interveni pe termen
lung;
Activitati de preventie: informare, educare;
Sprijin pentru integrarea pe piata muncii:
colaborari intre scoli si companii, cursuri de
educatie antreprenoriala, scoli tehnice
locale, centre pentru dezvoltarea
competentelor agricole etc.;
Dezvoltarea si reforma sistemului
educational si de asistenta si protectie
sociala: crearea unor institutii model,
instruirea profesorilor si asistentilor sociali,
furnizarea de burse si instruirea unor
persoane resursa etc.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Minim 70.000
euro

Toate costurile
relevante (cu
exceptia TVAului si auditului
extern) sunt
acoperite de
finantator

Nu exista o
limita a valorii
maxime pe
care o
organizatie o
poate solicita
pentru
implementare
a unui proiect

Termen limita

Transmiterea
ideilor de
proiect este
continua.
Procesul de
aplicatie
presupune
transmiterea
unei note de
fundamentare
(concept
note).
Finantatorul
va selecta un
numar de
organizatii ce
vor fi invitate
sa transmita
formularul de
candidatura

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://villumfoundation.dk/C12576AB0041F11B/0/C12576AB0041F11BC1257B5
6004500AC?OpenDocument

Fundatia
Velux

Obiectivul
programului

8 Decembrie 2014

