PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

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.

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

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

Activitati eligibile



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



formare.

Valoarea
grantului

Minim
75.000 euro
Maxim
300.000 euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

10 martie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://ec.europa.eu/justice/grants1/c
alls/just_2014_rdap_ag_bull_en.htm

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Proiecte CDI pentru
Spin-off-uri si
Start-up-uri
inovatoare

Realizarea de
produse,
tehnologii/procese
si/ sau servicii noi
sau semnficativ
imbunatatite.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020,
AP 1, A 1.2.1)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Start-up-uri inovatoare:
intreprindere unica,
inregistreaza o vechime de
maximum 3 ani in anul
depunerii proiectului

Spin-off-uri inovatoare:
intreprinderi care urmeaza sa
se infiinteze pe baza unui
rezultat obtinut in organizatii
de cercetare de drept public
(institutie de CD sau de
invatamant superior).

Solicitantul detine:
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Un brevet
Cerere de brevet
Teza de doctorat - a
directorului de proiect,
angajat al start-up-ului

Activitati eligibile

a) crearea si inregistrarea unei societati
comerciale (numai pentru spin-off)
b) activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare
industriala si/sau dezvoltare experimentala)*
c) achizitia de servicii pentru cercetaredezvoltare
d) achizitia de servicii de consultanta pentru
inovare
e) achizitia de servicii suport pentru inovare
referitoare la: incercari si testari in laboratoare
de specialitate; marcarea calitatii, testare si
certificare; studii de piata;
f) activitati pentru introducerea in productie
g) activitati legate de informarea beneficiarilor:
achizitonarea de publicatii, abonamente si
asigurarea accesului la baze de date;
h) activitati de informare si publicitate privind
proiectul.

Valoarea
grantului

Maxim
840.000 lei si
nu poate
depasi
echivalentul in
lei a 200.000
Euro

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.poscce.research.ro/uploads/documente-programare/ghida121-proiecte-cdi-pentru-spin-off-uri-si-start-up-uri-inovatoare.doc

Finantator
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

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

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

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

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.

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.
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Valoarea
grantului

Maxim
9.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

Organizatii de
cercetare: 0%

Intreprinderi:
variabil

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re

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

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Programele de
finantare ale
Departamentului
Politici pentru
Relatia cu Romanii
de Pretutindeni

Pastrarea,
afirmarea si
promovarea
identitatii etnice
culturale lingvistice
si religioase a
romanilor de
pretutindeni;

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

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;

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”

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarului

10%

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.

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

Termen
limita

Depunere
continua

Informatii
suplimenta
re

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

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Protejarea
bunurilor culturale
a monumentelor
istorice religioase
si culturale
apartinand
mostenirii culturale
si spirituale
romanesti din afara
frontierelor
Romaniei
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoaştere şi
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
Raspândirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re

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

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

ERC Consolidator
Grant

PROGRAMUL
ORIZONT 2020
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Obiectivul
programului

Crearea de
oportunitati
pentru tinerii
cercetatori pentru
a-si dezvolta
carierele
independente sau
pentru a trece de la
o activitate
desfasurata sub
supravegherea
unei autoritati, intro cercetare
independenta

Solicitanti eligibili

Cercetatorii de orice
nationalitate, cu 7-12 ani de
experienta dobandita dupa
obtinerea unui doctorat (sau
alt echivalent) si un
curriculum stiintific foarte
promitator
Activitatea de cercetare este
efectuata la o organizatie de
cercetare, publica sau
privata, situat in unul dintre
statele membre ale UE sau
tarile asociate

Activitati eligibile

Derularea de activitati de cercetare in
domeniile de interes ale programului
ORIZONT 2020

Valoarea
grantului

Maxim 2
milioane euro
(in unele
cazuri, pana
la 2,75
milioane euro)

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

12 martie
2015

Informatii
suplimenta
re

http://ec.europa.eu/research/participants/p
ortal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
erc-2015-cog.html#tab2

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finantator

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

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritati publice

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

Companii / intreprinderi





Institutii publice/private

Institutii scolare

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

Institutii universitare






Organizatii
nonguvernamentale
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor
cu responsabilii politicilor de tineret






”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

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Termene 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
competentel
or
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

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

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

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

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PAGINA 8 DIN 8

Programul de
sprijin pentru
beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei

Obiectivul
programului

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
beneficiarului

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

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrast
ructura-descrierea-produsului

Fondul
National de
Garantare a
Creditelor
pentru
Intreprinderi
Mici si Mijlocii

Program de
finantare
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