PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Sprijin pentru
doctoranzi
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 1, DMI 1.5)

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Sprijinirea
doctoranzilor in
vederea participarii
la programele
doctorale pentru a
aborda problemele
majore stiintifice si
de cercetare

Institutii de invatamant
superior acreditate,
organizatoare de studii
universitare de doctorat;
Institute de cercetare/centre
de cercetare acreditate
conform legislatiei nationale,
inclusiv institute de cercetare
ale Academiei Romane cu
personalitate juridica;
Academia Romana.

1. Furnizarea de sprijin financiar pentru
doctoranzi, inclusiv mobilitati interne si
transnationale, intrasectoriale/intersectoriale;
2. Sprijin financiar pentru participarea tinerilor
doctoranzi la conferinte, seminarii
internationale legate de obiectul cercetarii;
3. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor
sprijinului financiar acordat doctoranzilor,
precum si a mobilitatilor interne si
transnationale, intrasectoriale/intersectoriale;
4. Schimburi si abordare integrata a bunelor
practici, vizite de studiu, organizarea de
seminarii, conferinte;
5. Introducerea de sesiuni specifice de
formare care au ca tematica egalitatea de
gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si
respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila
si protectia mediului pentru grupurile tinta;
6. Introducerea unor sesiuni/module specifice
privind managementul cercetarii in
programele de pregatire pentru grupurile tinta;
7. Sprijin acordat doctoranzilor pentru intarirea
capacitatii de publicare stiintifica, inclusiv prin
analize bibliometrice.

Valoarea
totala eligibila:

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. Partenerii din alte
state membre ale UE pot fi
centre/institute de cercetare,
universitati, companii care
desfasoara activitati de
cercetare, centre de
documentare etc., care au
personalitate juridica, care
actioneaza in domenii
relevante pentru activitatea
de cercetare doctorala.

maxim
6.607.500 lei
minim
2.202.500 lei
Cuantumul
lunar al bursei
nu poate
depasi 1.800
de
lei/luna/doctor
and
Cuantumul
lunar al bursei
in strainatate
(pe perioada
mobilitatii) nu
poate depasi
4.200 de
lei/luna/doctor
and

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Sistemul
informatic
ActionWeb
va fi deschis
din data
de 18 mai
2015, ora
10.00, pana
in data
de 25 mai
2015, ora
16.00

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/1872015.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Stagii de practica
pentru studenti

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 2, DMI 2.1)

NOU!
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Obiectivul
programului

Dezvoltarea
aptitudinilor de
munca ale
persoanelor
asistate si, in
consecinta,
imbunatatirea
insertiei acestora
pe piata muncii

Solicitanti eligibili

Institutii de invatamant
superior din sistemul national
de invatamant;
Angajatori;
Asociatii profesionale;
Camere de comert si
industrie;
Organizatii sindicale si
organizatii patronale;
ONG-uri ;
Ministerul Educatiei si
Cercetarii Stiintifice si
structuri/ agentii/ organisme
relevante,subordonate/coord
onate de catre acesta;
Furnizori publici si privati de
orientare si consiliere
profesionala;
Secretariatul General al
Guvernului.

Activitati eligibile

1. Activitatile de organizare, implementare la
un potential loc de munca, monitorizare,
evaluare a stagiilor de pregatire practica
pentru studenti prevazute in planurile de
invatamant obligatorii
2. Organizarea si furnizarea serviciilor de
orientare si consiliere profesionala, inclusiv
construirea de instrumente (baterii de
teste/chestionare de interese/aptitudini etc.)
utile pentru consilierea carierei
3. Schimb de experienta si diseminare de
bune practici privind tranzitia de la scoala la
viata activa, inclusiv vizite de studii pentru
studenti

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectului:
minim
echivalentul in
lei a 50.000
euro si
maximum
echivalentul in
lei a 499.999
euro.
Valoarea
maxima a
subventiei
pentru un
student este
de 10 lei/ora.

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Sistemul
informatic
ActionWeb
va fi deschis
in a 16-a zi
de la data
publicarii in
Monitorul
Oficial a
prezentului
ghid, ora
10.00 pana
in a 23-a zi
de la data
publicarii in
Monitorul
Oficial, ora
16.00.

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc2015/cpp189.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Oportunitati
integrate de
diminuare a
parasirii timpurii a
scolii

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

1. Ministerul Educatiei si
Cercetarii Stiintifice (MECS);

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014-2020, AP 2,
DMI 2.2)

NOU!

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;

2. Agentii, structuri
subordonate sau aflate in
coordonarea MECS si alte
entitati sau organisme publice
cu atributii in domeniul
imbunatatirii accesului la
educatie si corectarea
fenomenului de parasire
timpurie a scolii, incluziunii
sociale si imbunatatirii
situatiei grupurilor vulnerabile
in educatie;
3. Inspectorate scolare
judetene si institutii
afiliate/subordonate/coordona
te (ex. Centre judetene
pentru resurse si asistenta
educationala etc.);
4. ONG–uri (cu activitate
relevanta in prevenirea
parasirii timpurii a scolii);

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

1. Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de
educatie remediala (validarea invatarii
anterioare, detectarea lacunelor in pregatire,
ore de recuperare, orientare psihologica si
profesionala, indrumare etc.);

Valoarea
totala eligibila:

2. Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de
tipul „scoala dupa scoala” (cursuri de
alfabetizare si de formare a abilitatilor
numerice etc.);

minim
2.202.500 lei

3. Furnizarea programelor flexibile de educatie
de tip „a doua sansa” care urmaresc
dobandirea competentelor de baza si
dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei
care parasesc timpuri/abandoneaza scoala,
inclusiv pentru populatia adulta. Atentie:
Programele de educatie de tip a doua sansa
se vor desfasura in conformitate cu cadrul
legal in vigoare.

maxim
8.810.000 lei

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Sistemul
informatic
ActionWeb
va fi deschis
din data
de 18 mai
2015, ora
10.00, pana
in data
de 25 mai
2015, ora
16.00

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/1882015.pdf

Finantator

5. Institutii de cult si asociatii
religioase (cu activitate
relevanta in prevenirea
parasirii timpurii a scolii).
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Masuri integrate
pentru tinerii
inactivi
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014-2020, AP 1 SI
AP 2)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

1. Cresterea
ocuparii tinerilor
NEETs (care nu
sunt incadrati
profesional si nu
urmeaza niciun
program
educational sau
de formare)
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public
de Ocupare si
cu rezidenta in
regiunile eligibile

Pentru activitatile
implementate in cadrul
obiectivelor specifice 1 si 2:
Entitati relevante (furnizori de
formare, furnizori de servicii
de ocupare/ evaluare si
certificare a competentelor,
sindicate, patronate, ONGuri/ organizatii de tineret etc.)
in parteneriat cu angajatori/
Angajatori

Pentru obiectivele specifice 1 si 2, activitatile
ce pot fi finantate in cadrul prezentei cereri de
propuneri de trebuie sa includa obligatoriu
dezvoltarea si furnizarea unor pachete
integrate personalizate pentru tinerii NEETs,
incluzand in mod obligatoriu, cumulativ,
urmatoarele masuri (dupa inregistrarea
tinerilor NEETs inactivi care devin astfel tineri
NEETs someri):

Serviciul Public de Ocupare
(inclusiv unitatile cu
personalitate juridica din
subordinea sa) in parteneriat
cu entitati relevante
(angajatori, furnizori de
formare, furnizori de servicii
de ocupare evaluare si
certificare a competentelor,
sindicate, patronate, ONGuri/ organizatii de tineret etc)

b)

2. Imbunatatirea
nivelului de
competente al
tinerilor NEETs
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public
de Ocupare si
cu rezidenta in
regiunile eligibile

3. Cresterea
numarului
tinerilor NEETs
inactivi
inregistrati la
serviciul public
de ocupare
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Entitatile selectate/
desemnate pentru
implementarea schemelor de
grant global in domeniul
antreprenoriatului

Pentru activitatile
implementate in cadrul
obiectivului specific 3:
MMFPSPV/ SPO (inclusiv
unitatile cu personalitate
juridica din subordinea sa) in
parteneriat cu entitati cu
activitate relevanta (inclusiv
asociatii, ONG-uri ale
tinerilor)

a)

realizarea profilului individual al tinerilor
NEETs
informare, orientare si consiliere in
functie de nivelul educational si
profesional al fiecarui tanar

Pachetele integrate acopera urmatoarele tipuri
de masuri:






Masuri active de ocupare
Imbunatatirea nivelului de educatie si
competente
Facilitarea participarii pe piata muncii
Incurajarea mobilitatii fortei de munca
incurajarea antreprenoriatului si a
ocuparii pe cont propriu

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/ghid1.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Pentru obiectivul specific 3, vor fi sustinute din
FSE actiuni care vizeaza identificarea tinerilor
NEETs inactivi si inregistrarea acestora la
SPO in vederea asigurarii unei implementari
eficiente a schemelor de sprijin la nivelul
intregii tari

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Obiectivul
programului

Formare
profesionala
continua pentru
angajati

Furnizare cursuri
de calificare si
recalificare a
angajatilor;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014-2020, AP 2,
DMI 2.3)

APEL NELANSAT

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

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.

1.

2.
Depunerea unei cereri de
finantare se va realiza
obligatoriu in parteneriat.
Solicitantul trebuie sa
implementeze proiectul in
parteneriat, compus din una
sau mai multe entitati cu
personalitate juridica,
inregistrate in Romania sau
inregistrate in alte state
membre UE.
Categoriile de parteneri
eligibili sunt similare
categoriilor de solicitanti
eligibili.
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Activitati eligibile

3.

4.

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.

In cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte, grupul tinta eligibil este format din:
angajati ai intreprinderilor/institutiilor din
sectoarele economice incluse in directiile
actuale de politica industriala. Directiile de
politica industriala mentionate in Strategia
Nationala pentru Competitivitate 2014-2020
sunt: turism si ecoturism, textile si pielarie,
lemn si mobila, industrii creative, industria
auto si component, tehnologia informatiilor si
comunicatiilor, procesarea alimentelor si a
bauturilor, sanatate si produse farmaceutice,
energie si management de mediu,
bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit
si acvacultura ), biofarmaceutica si
biotehnologii. Pe langa domeniile enumerate
mai sus, pot fi eligibile, fara a fi limitative, si
alte domenii: Exemplu: Constructii; Servicii.

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

Minim 15% beneficiarii
ordonatori de
credite ai
bugetului de
stat, bugetului
asigurarilor
sociale de stat
si ai bugetelor
fondurilor
speciale si
entitatile aflate
in subordine
sau in
coordonare
finantate
integral din
bugetele
acestora
Minim 2% institutii publice,
entitati publice
locale, persoane
juridice de drept
privat
fara scop
patrimonial

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/187.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Minim 5% persoane
juridice de drept
privat
cu scop
patrimonial
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Romani
antreprenori in
Europa
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014-2020, AP 3,
DMI 3.1)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Cresterea
constientizarii si
promovarea
atitudinii pozitive
fata de cultura
antreprenoriala;
Implementarea de
programe si servicii
inovatoare pentru
incurajarea
antreprenoriatului
si dezvoltarea
culturii
antreprenoriale;

Incurajarea
antreprenoriatului
prin servicii de
sprijin pentru
initierea unei
afaceri.
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Solicitanti eligibili

1. Intreprinderi, indiferent de
natura capitalului si forma de
organizare;
2. Furnizori de FPC
autorizati, publici si privati;
3. Organizatii sindicale si
patronate;
4. Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
5. Asociatii profesionale;
6. Camere de comert si
industrie;
7. ONG-uri
8. Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de
Afaceri si institutii/ agentii/
organizatii subordonate/
coordonate de acesta.
Solicitantul trebuie sa
implementeze proiectul in
parteneriat, compus din una
sau mai multe entitati
cu personalitate juridica,
inregistrate in Romania sau
inregistrate in alte state
membre UE.

Activitati eligibile





Activitati integrate cuprinzand consiliere,
sprijin pentru initierea afacerilor, formare
profesionala, activitati de asistenta si
post-asistenta in sprijinul initierii
afacerilor si a ocuparii pe cont propriu;
Activitati de formare profesionala in
vederea dezvoltarii si consolidarii noilor
domenii de ocupare si antreprenoriat
(mediu, cultura, societate informationala,
servicii personale/individualizate etc.);

etc
Grupul tinta eligibil este format din persoane
cu varsta peste peste 18 de ani, care doresc
sa initieze o activitate independenta. Grupul
tinta al proiectului trebuie sa aiba domiciliul/
resedinta in Romania in regiunile de
implementare si, in ultimii 5 ani, sa fi
desfasurat minim 6 luni activitati intr-un stat
membru UE (altul decat Romania) in
sectoarele economice incluse in directiile
actuale de politica industriala.
In cadrul fiecarui proiect selectat se va
finanta un concurs de idei de afaceri.
Competitia de idei de afaceri va fi deschisa
publicului larg, nu doar persoanelor din grupul
tinta care au participat la programul de
formare in domeniul antreprenoriatului in
cadrul proiectului.
Minim 50% din ideile de afaceri selectate
trebuie sa fie dezvoltate de persoane din
grupul tinta eligibil care apartin categoriei de
varsta 18-25 de ani.
Fiecare plan de afaceri selectat va fi finantat
prin acordarea unei subventii.
Fiecare intreprindere infiintata in cadrul
schemei de ajutor de minimis va trebui sa
asigure crearea a cel putin 3 locuri de munca.
Cele 3 persoane nou angajate trebuie sa fie
someri sau persoane in cautarea unui loc de
munca, cu domiciliul in Romania si resedinta
in alt stat membru UE cu exceptia Romaniei.

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

Minim 6% beneficiarii
ordonatori de
credite ai
bugetului de
stat, bugetului
asigurarilor
sociale de stat
si ai bugetelor
fondurilor
speciale si
entitatile aflate
in subordine
sau in
coordonare
finantate
integral din
bugetele
acestora
Minim 2% institutii publice,
entitati publice
locale, persoane
juridice de drept
privat
fara scop
patrimonial

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/189.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Minim 5% persoane
juridice de drept
privat
cu scop
patrimonial
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

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

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Cresterea
capacitatii de
cercetaredezvoltare si
inovare in domenii
identificate de
Strategia Nationala
de CDI 2014-2020
ca domenii de
cercetare de
specializare
inteligenta, precum
si in sanatate,
identificat ca
domeniu prioritar
de interes national

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.

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.
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Activitati eligibile

Proiectele se concentreaza pe urmatoarele
domenii tematice prioritare de specializare
inteligenta:






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.

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).

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
Nord-Vest, 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
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_b_v7-_4-03-2015.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
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
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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
Intreprinderi cu obiect de
activitate cercetaredezvoltare (este considerata
intreprindere orice entitate
care desfasoara o activitate
economica, indiferent de
forma juridica si de
dimensiunea acesteia)

Activitati eligibile

Directorul de proiect este obligatoriu
specialistul din strainatate (de inalt nivel
international).
In echipa proiectului, in afara specialistului din
strainatate sunt inclusi cercetatori/specialisti
cu activitate CD din institutia gazda, dar
numarul acestora este limitat la maximum 7
persoane. Proiectul poate sa prevada pozitii
vacante de doctorand sau postdoctorale, al
caror numar nu este limitat, dar care pot fi
ocupate doar de persoane care nu sunt si nu
au mai fost angajate in institutia gazda.
Proiectele se pot adresa numai domeniilor de
specializare inteligenta si sanatatii. Durata
proiectelor este de maximum 48 luni.
Pentru aceste proiectele sunt eligibile
urmatoarele tipuri de activitati:

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

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/informare-si-publicitate/sectiunea_e_v7-_4-032015.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Dezvoltarea
produselor si
serviciilor TIC, a
comertului
electronic si a
cererii de TIC
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 2,
A 2.2.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Se urmareste ca
prin finantarea
acordata
proiectelor ce vor fi
depuse in cadrul
actiunii 2.2.1 sa se
asigure trecerea de
la outsourcing la
dezvoltarea bazata
pe inovare, precum
si colaborarea intre
structurile de tip
cluster din industria
TIC precum si in
cadrul acestora,
pentru asigurarea
unui acces rapid si
facil la
implementarea
rezultatelor
cercetarii/dezvoltari
i in scopul obtinerii
de produse
inovatoare.

IMM, care depune o cerere de
finantare singur sau ca lider
al unui consortiu de IMM care
fac parte din clustere centrate
pe domeniul TIC

Activitati eligibile











achizitionarea de active corporale:
hardware IT si alte dispozitive aferente,
amenajare data center pentru instalare
echipamente TIC etc.
achizitionarea de active necorporale:
aplicatii software, licente, configurare si
implementare baze de date, solutii
semnatura electronica etc.
cercetare industriala sau dezvoltare
experimentala: cheltuieli cu personalul,
cheltuieli cu
instrumentele/echipamentele/aferente
cercetarii contractuale etc.
inovare destinate IMM-urilor:
obtinere/validare/protejare brevete,
cheltuieli pentru detasarea de personal
cu inalta calificare etc.
inovare de proces si organizationala:
cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu
cercetarea contractuala, cheltuieli cu
echipamente/instrumente/materiale
consumabile etc.

Valoarea
grantului

Valoarea
maxima
3.240.000 lei
Valoarea
minima
1.600.000 lei

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat
Ghid supus
consultarii
publice.
Observatiile
si sugestiile
pot fi trimise
pana la data
de 15 aprili
e 2015, ora
17.00
la: tel./fax
021 311 41
12 / 021 311
39 19
sau email: fonduri
.oipsi@msin
f.ro

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri.mcsi.ro/?q=http%3A//fonduri.mcsi.ro/%3
Fq%3Dsystem/files/Calendarul+lansarilor+Axa+prioritara+
3+martie+2012.doc

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Obiectivul
programului

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

Societatile comerciale,

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

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

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Actiunile desfasurate in cadrul Programului
sunt:

societatile cooperative,

persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale si




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

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii in
exploatatii agricole

Sprijinirea investitiil
or pentru cresterea
competitivitatii
exploatatilor
agricole prin
dotarea cu utilaje si
echipamente
performante in
raport cu structura
agricola actuala,
precum si
investitiile pentru
modernizarea
fermei (in special
cele de dimensiuni
medii si asocieri de
ferme mici si medii)
si imbunatatirea
calitatii activelor
fixe.

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.1)

Solicitanti eligibili

Fermierii organizati ca:
Persoana fizica autorizata
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale
Societate comerciala infiintata
in baza Legii nr. 31/1990
Societate comerciala cu
capital privat infiintata in baza
Legii nr. 15/ 1990
Institutele de cercetare –
dezvoltare, precum si
centrele si statiunile de
cercetare-dezvoltare din
domeniul agricol
Societate agricola

Activitati eligibile

Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei
ferme cu o dimensiune economica de minim
8.000 SO (valoarea productiei standard);
Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin
una din actiunile eligibile prevazute prin submasura:


Investitii in infiintarea, extinderea si/sau
modernizarea fermelor zootehnice;



Investitii in infiintarea, extinderea si/sau
modernizarea fermelor vegetale;



Investitii in scopul indeplinirii standardelor
comunitare in cazul tinerilor fermieri;



Infiintare si/sau modernizarea cailor de
acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si
racordari;



Investitii in procesarea produselor agricole
la nivel de ferma, precum si investitii in
vederea comercializarii;



Investitii in infiintarea si/sau modernizarea
instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei;



Investitii in producerea si utilizarea
energiei din surse regenerabile, destinata
exclusiv consumului propriu;

Societate cooperativa agricola
Cooperativa agricola
Grup de producatori
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investitii necorporale: achizitionarea sau
dezvoltarea de software si achizitionarea
de brevete, licente, drepturi de autor,
marci

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Minim 10% in
cazul fermelor
cu dimensiunea
pana la 250.000
SO

30
octombrie
2015

Minim 30% in
cazul fermelor
avand intre
250.000 si
500.000 SO
Minim 50% in
cazul fermelor
avand
dimensiunea
economica
peste
500.000 SO

Minim 50% in
cazul
cooperativelor si
a grupurilor de
producatori

Informatii
suplimenta
re
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_
agricole

Finantator

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Europa pentru
Cetateni
Componenta 2:
Implicare
democratica si
participare civica
Masura 2.1
Infratirea intre
localitati
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Obiectivul
programului

Incurajarea
participarii
democratice si
civice a cetatenilor
la nivelul Uniunii.

Solicitanti eligibili

Autoritati locale sau
comitetele de infratire ale
acestora sau alte organizatii
nonprofit care reprezinta
autoritatile locale
Un proiect trebuie sa implice
autoritati locale din cel putin
doua tari eligibile, dintre care
cel putin una este stat
membru al UE

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Masura vizeaza sustinerea proiectelor care
reunesc o gama larga de cetateni din
localitatile infratite in jurul unor teme
corespunzatoare obiectivelor programului. Se
acorda intiietate proiectelor care abordeaza
prioritatile definite anual pentru aceasta
masura, enumerate la adresa:
http://ec.europa.eu/citizenship/newsevents/news/09122014_wp2015_en.htm

Maxim 25.000
euro

Masura urmareste promovarea participarii
civice la procesul de elaborare a politicilor
Uniunii si sporirea oportunitatilor de
angajament societal si voluntariat la nivelul
Uniunii.
Infratirea trebuie inteleasa in sens larg si se
refera la localitatile care au semnat sau
urmeaza sa semneze acorduri de infratire,
precum si la municipalitatile care, prin alte
forme de parteneriat, incurajeaza cooperarea
si legaturile culturale dintre ele.
Un proiect trebuie sa implice cel putin 25 de
participanti invitati.
Durata maxima a reuniunii: 21 de zile.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

1
septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://www.europapentrucetateni.eu/files/2014/Ghidul%20p
rogramului%20Epc%20revizuit%20%20sept%202014%20
RO.pdf

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Europa pentru
Cetateni
Componenta 2:
Implicare
democratica si
participare civica
Masura 2.2 Retele
de orase

Obiectivul
programului

Incurajarea
participarii
democratice si
civice a cetatenilor
la nivelul Uniunii.

Solicitanti eligibili

Orase/municipalitati sau
comitete de infratire sau
retele ale acestora;
alte autoritati locale/
regionale;
federatii/asociatii de autoritati
locale;

Se acorda intaietate retelelor care vizeaza
teme legate de prioritatile anuale, enumerate
la adresa:
http://ec.europa.eu/citizenship/newsevents/news/09122014_wp2015_en.htm
Se asteapta ca retelele de orase:


sa integreze o serie de activitati privind
temele de interes comun care trebuie
abordate in contextul obiectivelor
programului sau al prioritatilor anuale;



sa stabileasca grupuri tinta pentru care
temele alese sunt relevante in mod
special si sa implice membri ai
comunitatii care isi desfasoara activitatea
in domeniul respectiv (de exemplu,
experti, asociatii locale, cetateni si
grupuri de cetateni afectati in mod direct
de tema aleasa etc.);



sa serveasca drept fundament pentru
initiative si actiuni viitoare intre orasele
implicate cu privire la aspectele abordate
sau la alte aspecte de interes comun.

organizatii nonprofit care
reprezinta autoritatile locale.
Pe langa solicitantii de tipul
indicat, organizatiile nonprofit
ale societatii civile pot fi
parteneri in cadrul proiectelor.
Un proiect trebuie sa implice
municipalitati din cel putin 4
tari eligibile, dintre care cel
putin una este stat membru al
UE.
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Maxim
150.000 euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

1
septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://www.europapentrucetateni.eu/files/2014/Ghidul%20progra
mului%20Epc%20revizuit%20%20sept%202014%20RO.pdf

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Initiativa „Voluntari
UE pentru ajutor
umanitar”:

Consolidarea
capacitatilor
organizatiilor de
trimitere si de
primire care
intentioneaza sa
participe la
initiativa „Voluntari
UE pentru ajutor
umanitar” si
asigurarea
conformitatii cu
standardele si
procedurile
referitoare la
voluntarii candidati
si la voluntarii UE
pentru ajutor
umanitar.

Organizatii
neguvernamentale, non-profit,
infiintate in conformitate cu
legislatia unui stat membru si
avand sediul in Uniune;

Consolidarea capacitatilor organizatiilor de
trimitere si de primire, in domeniile urmatoare:
- gestionarea riscului de dezastre, pregatirea
si actiunile de raspuns, precum si crearea
legaturii dintre ajutorul de urgenta, reabilitare
si dezvoltare;
- gestionarea voluntarilor in conformitate cu
standardele si procedurile pentru gestionarea
voluntarilor candidati si a voluntarilor UE
pentru ajutor umanitar;
- consolidarea voluntariatului local in tarile
terte;
- capacitatile pentru parcurgerea procesului de
certificare, inclusiv capacitatea administrativa;
- instrumentele si metodele pentru evaluarea
nevoilor la nivel local;
- crearea de parteneriate in vederea
dezvoltarii de proiecte comune in contextul
initiativei „Voluntari UE pentru ajutor
umanitar”;
- comunicarea principiilor Uniunii Europene in
domeniul ajutorului umanitar convenite in
Consensul european privind ajutorul umanitar
si cresterea gradului de constientizare si a
vizibilitatii ajutorului umanitar pe care Uniunea
il ofera.

Minim
100.000 euro
Maxim
700.000 euro
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Asistenta
tehnica pentru
organizatiile
de trimitere
Consolidarea
capacitatilor
pentru ajutor
umanitar ale
organizatiilor
de primire

organisme de drept public cu
caracter civil, guvernate de
legislatia unui stat membru;
Federatia Internationala a
Societatilor Nationale de
Cruce Rosie si Semiluna
Rosie.

Contributia
beneficiarului

Minim 15%

Termen
limita

1
septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ro/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_017_R_0005https://ea
cea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technicalassistance-and-capacity-building_en

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Asistenta
autonoma la
domiciliu

Obiectivul
programului

Sporirea calitatii
vietii persoanelor in
varsta si
consolidarea bazei
industriale in
Europa, prin
utilizarea
tehnologiei
informatiei si
comunicatiilor
(TIC).

Solicitanti eligibili

Institutii publice, centre de
cercetare, companii mari si
IMM-uri, asociatii, organizatii
ale utilizatorilor finali

Activitati eligibile

Proiecte inovatoare, transnationale si
multidisciplinare de colaborare bazate pe TIC
cu o orientare clara de piata care sprijina
persoanele in varsta sa traiasca:

independent cat mai mult timp, ceea ce
inseamna cu un cat mai mic ajutor
(profesional) posibil si cu alegerea si
controlul asupra deciziilor,
echipamentelor si asistentei;

activ, in sensul de a fi responsabili de
propriile lor vieti si de a participa in
societate in felul in care doresc.
Prioritatea cheie pentru proiecte ar trebui sa
fie oferirea si gestionarea de solutii orientate
pe TIC care vor sprijini adultii mai in varsta ce
traiesc la ei acasa si care:

integreaza tehnologiile existente sau
dezvoltarea de tehnologii si infrastructuri
in solutii usor de utilizat, accesibile si
durabile care abordeaza o gama de
nevoi,

au un potential ridicat de a fi
comercializate si scalabile.
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Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Bugetul total
al proiectului:
1-7 milioane
euro

Contributia
minima in cazul
companiilor:
minim 50%

28 mai 2015

Valoarea
grantului:
maxim 3
milioane euro

Informatii
suplimenta
re
http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2015/

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Obiectivul
programului

Programul de
burse si
cooperare interinstitutionala in
domeniul
invatamantului sup
erior finantat prin
Mecanismul
Financiar al
Spatiului
Economic
European 20092014

Sprijinirea studentil
or din orice ciclu de
studiu si a
personalului din
universitatile
romanesti pentru a
realiza mobilitati
transnationale
in Norvegia,
Liechtenstein si
Islanda
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Solicitanti eligibili

Universitatile din Romania,
precum si cele din statele
donatoare (pentru
componenta de vizite
pregatitoare)
Pot candida pentru proiectele
de mobilitate numai
universitatile posesoare
a Cartei Erasmus aprobate
de Comisia Europeana.
In cazul proiectelor de
cooperare inter-institutionala,
o universitate din Romania
poate candida in numele
unui consortiu format din cel
putin 3 institutii diferite, dintre
care cel putin una trebuie sa
fie o universitate dintr-unul
din statele donatoare; ceilalti
membri ai consortiului pot
proveni din statele donatoare
sau din Romania si pot fi
universitati sau institute/
centre de cercetare, ONGuri, intreprinderi, etc.

Activitati eligibile

Vizite pregatitoare
Proiecte de mobilitate (studenti, personal
didactic si nedidactic din universitati)
Proiecte de cooperare inter-institutionala

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Pentru vizite
pregatitoare si
proiecte de
mobilitate – 0%

31 martie
2015 pentru
proiecte de
mobilitate si
pentru
proiecte de
cooperare
interinstitutionala

Pentru
proiectele de
cooperare interinstitutionala –
minim 10%

30 mai 2015
- pentru
vizite
pregatitoare

Informatii
suplimenta
re
http://www.see-burse.ro/pagina/despre_granturile_see

Norvegia
Islanda
Lichtenstein

Program de
finantare

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

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

Solicitanti eligibili

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:




Institutii universitare
Organizatii
nonguvernamentale

Actiuni gestionate de Agentia Executiva
pentru Educatie, Audiovizual si Cultura de la
Bruxelles:
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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 pt
proiecte de
mobilitate si
parteneriate
strategice,
4 februarie,
30 aprilie si
1 octombrie
pt proiectele
de tineret,
26 februarie
pt Aliantele
cunoasterii
si Aliantele
competentel
or
sectoriale,
3 aprilie si 2
septembrie
pt
dezvoltarea
capacitatii
institutionale
in domeniul
tineretului,
26 februarie
pt Actiuni
Jean
Monnet,
22 ianuarie
pt 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

7 MAI 2015

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

EUROPA
CREATIVA
2014-2020

Obiectivul
programului

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

Subprogramul Cultura finanțează proiectele
de cooperare între minimum 3 țări; proiectele
de traduceri literare; platformele europene
dedicate mobilității și promovării creatorilor;
rețelele europene care contribuie la
profesionalizarea și întărirea capacității
sectoarelor culturale și creative de a lucra la
nivel transnațional; premiile UE pentru
patrimoniu cultural, literatură, arhitectură și
muzică, Capitalele europene ale culturii și
Marca patrimoniului european.
Subprogramul Media ofera sprijin pentru
formare, pentru elaborarea de concepte și
proiecte de jocuri video, pentru includerea în
programele de televiziune a operelor
audiovizuale europene, pentru distribuția de
filme europene non-naționale, pentru acces
la piețe, pentru acces la piețe, pentru
festivaluri de film, pentru distribuția
transnațională a filmelor europene, pentru
distribuția de filme europene non-naționale,
pentru fonduri de coproducție internaționale,
pentru organizarea în rețea a
cinematografelor care proiectează filme
europene, pentru dezvoltarea publicului,
pentru elaborarea proiectelor individuale și
pentru finanțarea pachetelor de proiecte

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.europa-creativa.eu/

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Componenta transectoriala este dedicata
garantarii creditelor bancare pentru
sectoarele culturale si creative si cooperarii in
domeniul politicilor culturale
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

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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grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
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