PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Proiecte culturale
– sesiunea de
finantare II/2016

Administratia
Fondului
Cultural
National
NOU!

Obiectivul
programului

Sustinerea
debutului artistic
(masura in care
proiectul ofera
oportunitati de
exprimare pentru
artistii aflati la
debut);
Sustinerea
productiei artistice;
Sustinerea
mobilitatii culturale
pe teritoriul
Romaniei (masura
in care proiectul
cultural va fi
realizat/prezentat si
in alte contexte
geografice si
culturale de pe
teritoriul Romaniei);
Dezvoltarea de
abordari
interdisciplinare;
Identificarea /
Dezvoltarea de
publicuri noi.

Solicitanti eligibili

Asociatiile, fundatiile
Institutiile publice de cultura
Persoanele fizice autorizate
Societatile comerciale care
deruleaza activitati culturale

Activitati eligibile

Administratia Fondului Cultural National
(AFCN) acorda finantari nerambursabile
pentru proiecte culturale ce se vor derula in
perioada cuprinsa intre data semnarii
contractului de finantare (dupa 16.05) si
15.11.2016, in domeniile:












Educatie prin cultura;
Rezidente de creatie (arie deschisa
organizatorilor care propun programe de
rezidenta adresate creatorilor);
Arhitectura si design;
Arte vizuale (pictura, sculptura, grafica,
arte decorative, fotografie, video-art,
instalatii, ceramica, animatie, colaj, film
experimental si de animatie, arta textila,
tehnici mixte, noi media, proiecte
curatoriale);
Artele spectacolului;
Teatru;
Muzica;
Dans;
Patrimoniu cultural material.

Valoarea
grantului

Educatie prin
cultura:
maxim 60.000
lei;
Rezidente de
creatie:
maxim 50.000
lei;

Contributia
beneficiarului

10%

Termen
limita

31 martie
2016

Informatii
suplimenta
re
http://www.
afcn.ro/fina
ntari/proiect
eculturale.ht
ml

Arhitectura si
Design:
maxim 50.000
lei;
Arte Vizuale:
maxim 75.000
lei;
Artele
spectacolului
(teatru,
muzica,
dans): maxim
75.000 lei;
Patrimoniu
Cultural
Material:
maxim 60.000
lei;
Patrimoniu
Cultural
Imaterial:
maxim 60.000
lei.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Consiliul
Federal
Elvetian si
Agentia
Nationala
Impotriva
Traficului de
Persoane

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Cerere de proiecte
pentru „Sprijinirea
ONG-urilor pentru
asistenta directa
victimelor traficului
de persoane”

Cresterea
accesului victimelor
traficului de
persoane la servicii
sociale specializate
de calitate
acordate de
organizatiile
neguvernamentale.

Solicitanti eligibili

Organizatii
neguvernamentale

Activitati eligibile





NOU!
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Repatrierea persoanelor prezumate
victime ale traficului: suport pentru
obtinerea documentelor de calatorie,
suport pentru organizarea calatoriei din
tara de destinatie/ in tara de origine,
suport pentru organizarea calatoriei in
Romania;
Recuperarea si reintegrarea sociala a
victimelor traficului de persoane
identifcate: asistenta rezidentiala,
asistenta medicala, sprijin pentru
obtinerea beneficiilor de asistenta
sociala, consiliere psihologica si terapii
de specialitate, servicii de educatie,
servicii de consiliere si formare
profesionala, servicii de reintegrare in
munca, asistenta juridica; serviciile pot fi
acordate in centre de zi, centre
rezidentiale sau in comunitate;
Extinderea serviciilor sociale specializate
pentru victimele traficului de persoane:
activitati care sa asigure recuperarea si
reintegrarea sociala a victimelor din
mediul rural/ orase mici sau judete/
regiuni in care serviciile respective nu
sunt disponibile in prezent; serviciile pot fi
furnizate in centre de zi sau in
comunitate.

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

25 aprilie
2016

Informatii
suplimenta
re
http://www.
anitp.mai.g
ov.ro/proiec
t-a-v/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Lanturi valorice/de
productie incluzive
si durabile in
agricultura si
fortificare
nutritionala

Obiectivul
general al acestui
apel este de a crea
lanturi de valoare
incluzive si durabile
in agricultura si de
a imbunatati
siguranta
alimentara pentru
persoanele sarace
si vulnerabile si
pentru reducerea
saraciei si
subnutriṭiei.

Autoritati publice si entitati
private, in special IMM-urile,
ONG-uri, fundatii,
cooperative, entitati angajate
in actiuni sociale, etc. – cu
experienṭa in PPP, organizatii
internationale.

LOTUL I: Lanturi de valoare in agricultura
locala si international
 asistenta tehnica;
 studii;
 fonduri de formare sau finanṭari pentru
co-investitii in lanturi valorice.

Lista tarilor in care se pot
desfasura actiuni
mentioneaza pentru Europa o
singura tara, respectiv
Republica Moldova.

Actiunile trebuie sa respecte urmatoarele
prioritati:
 facilitarea aliantelor public-privat;
 crearea de lanturi de valoare;
 sprijin pentru agricultori si IMM-uri.

NOU!

Activitati eligibile

LOTUL II: Fortificare nutriṭionala – numai
organizaṭiile internaṭionale pot fi
coordonatori de proiect
 asistenta tehnica pentru reglementare si
legislatie privind fortificarea nutritionala;
 consolidarea capacitatilor si instruire
pentru producatorii interni, imbunatatirea
abilitatilor analitice si a capacitatilor in
materie de rentabilitate si elaboarea de
politici.

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiarului

Variabil

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Nota
succinta
va fi depusa
pana la 29
martie 2016

https://web
gate.ec.eur
opa.eu/euro
peaid/onlin
eservices/ind
ex.cfm?AD
SSChck=14
555243801
99&do=publ
i.detPUB&s
earchtype=
AS&aoet=3
6538&ccnt=
7573876&d
ebpub=&or
derby=pub
&orderbyad
=Desc&nbP
ubliList=15
&page=1&a
oref=15109
3

Aplicatia
completa va
fi depusa
pana la
2 iunie
2016

Actiunile trebuie sa respecte urmatoarele
prioritaṭi:
 intensificarea actiunilor in domeniul
fortificarii nutritionale;
 conceperea sau punerea in practica a
unor programe in domeniu;
 evaluarea si analizarea interventiilor
recente.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Cerere de
propuneri de
proiecte „Erasmus
+” , componenta
Sport

Dezvoltarea
dimensiunii
europene a
sportului, in special
a sportului de
masa, in
conformitate cu
planul de lucru al
UE pentru sport.

Orice entitate publica ṣi
organizaṭii non-profit cu
responsabilitaṭi sau active in
domeniul sportului;
statele membre ale UE,
statele SEE (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia),
tarile candidate: Turcia si
Fosta Republica Iugoslava a
Macedoniei, tari partenere
pentru anumite actiuni.

NOU!

Parteneriatele de colaborare
sunt transnationale si trebuie
sa implice minimum 5 entitati
din cel putin 5 tari
participante la program.

Activitati eligibile






sprijin pentru prevenirea ṣi sensibilizarea
partilor implicate in lupta contra meciurilor
aranjate;
sprijin pentru combaterea doping-ului, in
special in sportul de amatori/de masa,
mediile recreaṭionale ṣi de fitness;
abordari de prevenire, educaṭionale ṣi de
inovare de combatere a violentei,
rasismului si intolerantei in sport;
sprijinirea implementarii documentelor
politicilor UE in domeniul sportului si al
altor arii politice relevante, cum ar fi
recomandarile, liniile directoare,
strategiile de politica, etc.

Valoarea
grantului

Maxim
500.000 euro

Contributia
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

12 mai 2016

https://eace
a.ec.europa
.eu/erasmu
splus/actions
/sport/colla
borativepartnership
s_en

Un accent deosebit se va pune pe proiectele
care se adreseaza sportului de masa.
Parteneriatele de colaborare trebuie sa
promoveze crearea si dezvoltarea de retele
europene in domeniul sportului.
Programul Erasmus va sprijini testarea si
dezvoltarea de noi formate de proiecte si noi
forme de cooperare in domeniul sportului, care
sunt susceptibile sa inspire dezvoltarea la o
scara mai mare a iniṭiativelor sprijinite la nivel
national prin finantare directa sau fonduri
europene, cum ar fi fondurile europene
structurale si de investitii.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Granturi pentru
proiecte de
nediscriminare si
integrarea Roma
(PROGRAMUL
DREPTURI,
EGALITATE,
CETATENIE 20142020)

NOU!

Obiectivul
programului

Sa sprijine
activitatile care se
adreseaza cel putin
unuia din grupurile
vulnerabile la
discriminare:
minoritatile etnice
si rasiale,
persoanele cu
handicap, tinerii/
batranii, minoritatile
religioase si
persoanele LGBT
(homosexuali,
bisexuali ṣi
transsexuali)

Solicitanti eligibili

Autoritati publice (locale,
regionale, nationale)

Activitati eligibile

Prioritati:


Asociatii
ONG-uri



Universitati si scoli




Organizatii internationale

din state membre ale UE,
Islanda ṣi Liechtenstein

Minim
150.000 euro

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

12 aprilie
2016

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/justi
ce/grants1/
calls/2015_
action_gran
ts/just_201
5_rdis_ag_
disc_en.ht
m

Tipuri de actiuni finantate:
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discriminarea bazata pe orientarea
sexuala si imbunatatirea acceptarii
persoanelor LGBT;
managementul diversitatii in sectorul
privat si sectorul public;
populatia Roma;
discriminarea multipla.

Valoarea
grantului

formari si cooperare pentru profesionistii
din domeniu (servicii de sanatate si
ingrijire, politie, justitie, asistenti sociali,
profesori, angajatori, reprezentanti ai
sindicatelor, cadre universitare etc.);
invatare reciproca, schimburi de bune
practici;
activitati de diseminare si constientizare
(inclusiv locale), cum ar fi seminarii,
conferinte si campanii media.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Cerere de
propuneri de
programe
multinationale –
promovarea
produselor
agricole

Obiectivul
programului

Cresterea
competitivitatii si a
consumului
produselor
agroalimentare din
Uniune, cresterea
renumelui acestora
si cresterea cotei
lor de piata in
aceste tari vizate.

NOU!
Cresterea gradului
de constientizare si
de recunoastere a
sistemelor de
calitate specifice
ale Uniunii si
evidentierea
caracteristicilor
specifice ale
metodelor de
productie agricola
din Uniune
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Solicitanti eligibili

Propunerile pot fi depuse
numai de persoane juridice

Activitati eligibile

Actiunile de promovare si informare ar putea
consta mai ales in urmatoarele activitati
eligibile in cadrul prezentei cereri de
propuneri:
1. Gestionarea proiectului
2. Strategie
— Definirea strategiei de comunicare
— Definirea identitatii vizuale a campaniei
3. Relatii publice
— Activitati de relatii cu publicul
— Evenimente de presa
4. Site, media sociale
— Creare, actualizare, intretinere site
— Media sociale (creare conturi, postari
periodice)
— Altele (aplicatii mobile, platforme de elearning, seminare online etc.)
5. Publicitate
— Tiparituri
— TV
— Radio
— Online
— In aer liber
— Cinema
6. Instrumente de comunicare
— Publicatii, mape pentru presa, produse
promotionale
— Clipuri video promotionale
7. Evenimente
— Standuri la targuri comerciale
— Seminare, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de
formare pentru comert/bucatari, activitati in
scoli — Saptamani in restaurante
— Sponsorizare de evenimente
— Vizite de studiu in Europa
8. Promovare la punctul de desfacere
— Zile de degustare
— Alte categorii: promovare in publicatii ale
comerciantilor cu amanuntul, publicitate la
punctele de desfacere

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiarului

Variabil

Termen
limita

28 aprilie
2016

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/agrip/top
ics/10053multi-012016.html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Cerere de
propuneri de
programe simple –
promovarea
produselor
agricole

Cresterea gradului
de constientizare si
de recunoastere a
sistemelor de
calitate specifice
ale Uniunii

NOU!
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Solicitanti eligibili

Propunerile pot fi depuse
numai de persoane juridice

Activitati eligibile

Prin aceasta cerere sunt anuntate 10 teme
pentru propuneri:
1. Programe de informare si promovare care
vizeaza cresterea gradului de constientizare si
de recunoastere a sistemelor de calitate ale
Uniunii Europene.
2. Programele de informare si promovare care
vizeaza evidentierea caracteristicilor specifice
ale metodelor agricole din Uniune si a
caracteristicilor produselor agricole si
alimentare europene
3. Programe de informare si promovare care
vizeaza laptele/produsele lactate, produsele
din carne de porc sau o combinatie a celor
doua.
4. Programe de informare si promovare care
vizeaza una sau mai multe dintre urmatoarele
tari: China, Japonia, Coreea de Sud sau
Taiwan
5. Programe de informare si promovare care
vizeaza una sau mai multe dintre urmatoarele
tari: SUA sau Canada.
6. Programe de informare si promovare care
vizeaza una sau mai multe tari din America
Centrala si de Sud sau din zona Caraibilor.
Cuantumul total prevazut este de 7.035.000
euro.
7. Programe de informare si promovare care
vizeaza una sau mai multe tari din Asia de
Sud-Est, mai exact Brunei, Cambodgia,
Indonezia, Laos, Malaysia,
Myanmar/Birmania, Filipine, Singapore,
Thailanda, Timorul de Est sau Vietnam.
8. Programe de informare si promovare care
vizeaza una sau mai multe dintre tarile din
Africa sau Orientul Mijlociu.
9. Programe de informare si promovare care
vizeaza alte zone geografica.
10. Programe de informare si promovare
privind laptele/produsele lactate, produsele din
carne de porc sau o combinatie a celor doua,
vizand orice tara terta.

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiarului

Variabil

Termen
limita

28 aprilie
2016

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/agrip/top
ics/10055simple-012016.html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Conservarea,
protejarea,
promovarea si
dezvoltarea
patrimoniului
natural si cultural
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 20142020, AP 5, PI 5.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Impulsionarea
dezvoltarii locale
prin conservarea,
protejarea și
valorificarea
patrimoniului
cultural și a
identitații culturale

Solicitanti eligibili

Unitati administrativ-teritoriale
Autoritati ale administratiei
publice centrale
Unitațile de cult
ONG-uri
Parteneriate intre aceste
entitați

Activitati eligibile

Restaurarea, protecția, conservarea și
valorificarea durabila a obiectivelor de
patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural
național (indiferent de localizare, urban sau
rural) și patrimoniu cultural local din mediul
urban.
Activitațile specifice obiectivelor de patrimoniu
cultural includ, dar nu se limiteaza la:
• Restaurarea, consolidarea, protectia si
conservarea monumentelor istorice;
• Dotari interioare (instalatii, echipamente si
dotari pentru asigurarea conditiilor de
climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
• Dotari pentru expunerea si protectia
patrimoniului cultural mobil si imobil;
• Activitați de marketing și promovare
turistica a obiectivului restaurat, inclusiv
digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.

Valoarea
grantului

Valoarea
minima a
proiectului:
100.000 euro

Valoarea
maxima a
proiectului:
5 milioane
euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://regioadrcentru.r
o/5-1conservare
a-protectiapromovarea
-sidezvoltarea
patrimoniul
ui-naturalsi-cultural/

10 milioane
euro in cazul
obiectivelor de
patrimoniu
inscrise pe
lista UNESCO
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Incluziunea sociala
si combaterea
saraciei in
comunitatile
marginalizate rome

Reducerea
numarului de
persoane aflate in
risc de saracie si
excluziune sociala
din comunitatile
marginalizate in
care exista
populatie
apartinand
minoritatii roma
(acele comunitati in
care populatia
apartinand
minoritatii rome
reprezinta minim
10% din
totalul populatiei la
nivelul comunitatii),
prin implementarea
de masuri integrate

Autoritatile publice locale cu
responsabilitati in domeniu, in
parteneriat cu actori cu
expertiza relevanta pentru
actiunile selectate;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
4)

APEL NELANSAT

ONG-uri in parteneriat cu
actori cu expertiza relevanta
pentru actiunile selectate.

Este obligatorie participarea
in proiect a cel putin unei
autoritati publice locale cu
responsabilitati in domeniu
(cu rol de solicitant/
partener).

Activitati eligibile

1. Realizarea de analize complexe la nivel de
comunitate (non-CLLD)
2. Actiuni de facilitare si mediere pentru
identificarea si consolidarea de parteneriate
pentru rezolvarea problemelor comunitatii
printr-o abordare participativa
3. Sprijin pentru cresterea accesului si
participarii la educatia timpurie/invatamant
primar si secundar si reducerea parasirii
timpurii a scolii prin acordarea unor pachete
integrate
4. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe
piata muncii, precum si pentru participarea la
programe de ucenicie si stagii a persoanelor
din cadrul comunitatilor marginalizate, inclusiv
prin masuri de acompaniere si alte tipuri de
interventii identificate ca fiind necesare

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Valoarea
maxima a
unui proiect
este de
6.000.000
euro.

Contributia
solicitantului
pentru
cheltuielile care
nu fac obiectul
schemei de
ajutor de
minimis:2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/image
s/files/progr
ame/CU/P
OCU2014/12.11/
Ghid.cpp2.z
ip

Contributia
solicitantului
pentru
cheltuielile care
fac obiectul
schemei de
ajutor de
minimis: 0%

5. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul
comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu
6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii,
tineri, adulti/parinti etc
7. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii
sociale/furnizarea de servicii in cadrul
centrelor comunitare integrate medico-sociale
8. Campanii de informare si constientizare/
actiuni specifice in domeniul combaterii
discriminarii, precum si pentru implicarea
activa/voluntariatul membrilor comunitatii in
solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin pregatitor
pentru animarea
comunitatii din
cadrul oraselor cu
populatie de peste
20.000 de locuitori

Abordarea
Dezvoltarii Locale
plasata sub
Responsabilitatea
Comunitatii (DLRC)
vizeaza
combaterea
saraciei si a
excluziunii sociale,
de la nivel urban,
prin stimularea
implicarii
comunitatilor in
dezvoltarea locala,
prin formarea unui
parteneriat local si
implementarea
unor strategii
integrate de
dezvoltare locala.

Autoritatile locale cu
responsabilitati in domeniu in
parteneriat cu actorii sociali
relevanti

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
5, PI 9.iv, OS 5.1)

APEL NELANSAT
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Activitati eligibile

Sprijin pentru elaborarea strategiilor de
dezvoltare locala (Activitati de dezvoltare
comunitara integrata):


Animare parteneri sociali si/ sau
demararea infiintarii noului GAL/
adaptarea GAL deja infiintat conform
cerintelor DLRC pentru perioada 20142020



Demarcare zonei/lor urbane
marginalizate adresate



Elaborarea SDL si a listei de operatiuni/
proiectele prin care GAL considera ca vor
fi atinse obiectivele strategiei

Grupul de Actiune Locala

Comunitatea marginalizata
vizata prin DLRC trebuie sa
faca parte dintr-un oras cu
peste 20.000 locuitori.
Populatia zonei vizate de
SDL nu poate fi mai mica de
10.000 de locuitori si nu
poate depasi 150 000 de
locuitori.

Valoarea
grantului

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect:
70.000 euro

Contributia
beneficiarului

2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/image
s/files/progr
ame/CU/P
OCU2014/16.11/
CLLD.zip
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Inregistrarea la
Serviciul Public de
Ocupare a tinerilor
NEETs inactivi

Cresterea
numarului tinerilor
NEETs inactivi
inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare

MMFPSPV/ SPO (inclusiv
unitatile cu personalitate
juridica din subordinea sa) in
parteneriat cu entitati cu
activitate relevanta (inclusiv
structuri ale tinerilor)

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
2, PI 8.ii, OS 2.3)

APEL NELANSAT

Activitati eligibile
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Derularea de activitati pentru
identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu
accent pe aceia cu nivel scazut de
competente si care au dificultati in a se
integra social, precum si pentru
transmiterea datelor relevante ale
acestora la SPO in vederea inregistrarii.
De asemenea, vor fi furnizate informatii
relevante vis-a-vis de posibilitatea de a
beneficia de sprijin pentru gasirea unui
loc de munca de calitate/ posibilitatea
deschiderii unei afaceri pe cont-propriu
sau de urmare a unui program de
formare, precum si oportunitati de
reintoarcere in sistemul de educatie
Derularea de campanii de informare si
constientizare dedicate tinerilor din
categoria NEETs
Extinderea si modernizarea sistemelor
platforme de tip „bursa online a locurilor
de munca”, instrumente de mediere pe
piata muncii (job matching), in special
cei apartinand categoriilor vulnerabile
Monitorizarea masurilor dedicate
tinerilor NEETs.

Valoarea
grantului

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect:
49.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/files/p
rograme/C
U/POCU2014/06.11/
arhiva2.zip
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Masuri integrate
pentru tinerii
NEETs someri din
Regiunile Centru,
Sud-Est si SudMuntenia
PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
(AP 1, OS 1.1 SI
1.2)

APEL NELANSAT

PAGINA 12 DIN 42

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Cresterea ocuparii
tinerilor NEETs
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare si cu
rezidenta in
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est si
Sud Muntenia)

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

Activitati eligibile

Masuri care nu intra sub incidenta ajutorului
de minimis:
A. Masuri obligatorii minime pentru grupul tinta
B. Alte masuri necesare derularii proiectului
(management de proiect, informare si
publicitate, recrutare grup tinta etc.).
Cheltuielile aferente acestor masuri nu vor
depasi maximum 20% din bugetul proiectului.

Angajatori
Masuri eligibile in cadrul pachetului integrat schema de ajutor de minimis:

Imbunatatirea
nivelului de
competente,
inclusiv prin
evaluarea si
certificarea
competentelor
dobandite in sistem
non-formal si
informal al tinerilor
NEETs someri cu
varsta intre 16 - 24
ani, inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidenta in
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est si
Sud Muntenia

A. Consiliere profesionala - masura obligatorie
a fi implementata in cadrul proiectului.
B. Alte masuri in functie de sansele de
angajare ale fiecarui tanar:

Formare profesionala adaptata nevoilor
specifice ale grupului tinta, precum si in
acord cu nevoile de competente la nivelul
intreprinderii. Formarea profesionala
trebuie sa fie certificata ANC si
recunoscuta la nivel national.

Evaluare si certificare pentru
recunoasterea competentelor dobandite
in context informal si non-formal

Ucenicie la locul de munca (inclusiv prin
acordarea de sprijin financiar
angajatorilor)

Stagii pentru absolventii de invatamant
superior (inclusiv prin acordarea de
sprijin financiar angajatorilor)

Angajare pe locuri de munca nou create,
inclusiv prin acordarea de stimulente
financiare angajatorilor

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Valoarea
minima
eligibila a unui
proiect este
de 100.000
euro.

In conditiile
schemei de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima a
entitatii juridice
beneficiare de
ajutor de
minimis este
0%.

Valoarea
maxima
eligibila per
entitate
juridica
beneficiara de
ajutor de
minimis nu
poate depasi
echivalentul in
lei a 200.000
euro.

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/image
s/files/progr
ame/CU/P
OCU2014/30.10/
gcsc.ap1.p
df

Pentru partea
de buget
gestionata de
solicitant si sau
partener care nu
va/ nu vor
beneficia de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima
variaza intre 2%
si 5%.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Formarea
personalului
implicat in
implementarea
programelor
prioritare de
sanatate
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
4, PI 9.iv, OS 4.8)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea unul
proiect cu
acoperire la nivelul
national care sa
vizeze
imbunatatirea
nivelului de
competente al
profesionistilor din
sectorul medical

Ministerul Sanatatii/ autoritati
publice (inclusiv cei din
autoritatile de sanatate
publica, institutele şi
institutiile medicale) singure
sau in parteneriat cu actori
relevanti (universitati, ONGuri, etc.)

Sprijin pentru creşterea capacitatii tehnice a
personalului implicat in implementarea
programelor prioritare de sanatate la nivel
national şi local (nivel regional, judetean) (ex.
medici, asistenti, alt personal relevant implicat
in asigurarea calitatii serviciilor etc.) prin
furnizarea de programe de formare,
participare la schimburi de experienta/
schimburi de bune practici, inclusiv in
contextul actiunilor de cooperare
transnationale

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect nu
poate depasi
echivalentul in
lei a maxim
5.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

2-5%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/files/p
rograme/C
U/POCU2014/06.11/
Ghid.AP4.p
df

Profesionistii din sectorul medical angajati in
cadrul infrastructurii nou construite prin POR
(axa prioritara 8 – obiectivul specific 8.1) pot
primi sprijin cu prioritate prin POCU dupa ce
investitiile in infrastructura au fost realizate si
serviciile medicale sunt asigurate
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Crearea de sinergii
cu actiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene şi alte
programe CDI
internationale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, Actiunea
1.1.3)

Obiectivul
programului

Sprijinirea
proiectelor de CD
si Inovare care
participa direct la
competitiile
ORIZONT 2020,

care
complementeaza
prin activitatile
propuse obiectivele
unor apeluri
propuse pentru
competitiile
ORIZONT 2020

APEL NELANSAT
sau care se
adreseaza intaririi
capacitatii
administrative a
institutiilor de CD si
Inovare din
România de a
realiza aplicatii
pentru proiecte si
apeluri la nivel
European si
mondial.
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Solicitanti eligibili

a) Organizatii de cercetare
Este considerata 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

Activitati eligibile

Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor
domenii tematice prioritare, detaliate in Anexa
3 la ghid:







Tipuri de proiecte:



b) Intreprinderi cu obiect de
activitate cercetaredezvoltare
Este considerata
intreprindere orice entitate
care desfaşoara o activitate
economica, indiferent de
forma juridica şi de
dimensiunea acesteia (micro,
mica, mijlocie, mare).

Specializare inteligenta
Bioeconomia
Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor,
spatiu si securitate
Energie, mediu si schimbari climatice
Eco-nano-tehnologii si materiale
avansate
Sanatate, domeniu prioritar de interes
national.




Proiecte de cercetare-inovare atat pentru
organizatii de cercetare cat si pentru
intreprinderi
Proiecte de cercetare-inovare pentru
intreprinderi mici si mijlocii
Proiecte suport pentru organizatii de
cercetare
Proiecte de investitii in infrastructura CD
pentru organizatii de cercetare

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Pentru
organizatii de
cercetare - 0%
din costurile
eligibile.

Pentru
intreprinderi,
cotele de
finantare se
calculeaza ca
procent din
costurile eligibile
ale proiectului,
pe categorii de
activitati şi in
functie de tipul
intreprinderii
(mare, mijlocie,
mica)

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/image
s/files/progr
ame/COMP
ETITIVITAT
E/POC/06.1
1/Ghid.solic
itant.pdf

10 MARTIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei si
Uniunea
europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Porturi de pescuit,
locuri de debarcare,
centre de licitatii si
adaposturi

Sporirea
competitivitatii si a
viabilitatii
intreprinderilor
din domeniul
pescuitului, inclusiv
a flotei costiere la
scara mica si
imbunatatirea
sigurantei sau a
conditiilor de lucru.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU
PESCUIT SI
AFACERI
MARITIME
2014 – 2020,
Masura I.23)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Organisme de drept public;
Pescari sau organizatii de
pescari sau asociatii de
pescari;
Organizatii
neguvernamentale in
parteneriat cu organizatii de
pescari sau cu asociatii de
pescari;
Organizatii de producatori,
asociatii de organizatii de
producatori sau organizatii
interprofesionale;

Activitati eligibile

Investitiile menite sa imbunatateasca
infrastructura porturilor de pescuit si a halelor
de licitatii sau a locurilor de debarcare,
investitiile pentru construirea sau
modernizarea adaposturilor pentru
imbunatatirea sigurantei
pescarilor, inclusiv investitiile in instalatiile de
colectare a deseurilor si a deseurilor marine.
Nu se acorda sprijin financiar nerambursabil
pentru constructii noi de porturi de pescuit,
locuri de debarcare sau hale de licitatii.

Valoarea
grantului

Maxim
2.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

Minim 50% din
valoarea
eligibila a
proiectului
pentru
microintreprinde
ri, intreprinderi
mici si mijlocii

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.
madr.ro/doc
s/fep/2016/
drafturi/Draf
t-Ghidulsolicitantulu
i-MasuraI.23.pdf

Minim 70%
pentru
intreprinderile
care nu se
incadreaza in
definitia IMMurilor

Alte tipuri de beneficiari
privati care au activitatati in
domeniul pescuitului.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei si
Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Punerea in aplicare
a strategiilor de
dezvoltare locala
plasate sub
responsabilitatea
comunitatii Selectarea
Grupurilor de
actiune locala
pentru pescuit
(FLAG-uri)

Consolidarea
capacitatii actorilor
locali de a dezvolta
si implementa
operatiunile,
inclusiv
promovarea
capacitatilor lor de
management al
proiectelor

Parteneriatele public-private
(Grupuri de actiune locala in
domeniul pescuitului - FLAGuri) in scopul punerii in
aplicare a strategiilor de
dezvoltare locala integrata a
zonelor pescaresti

Potentialii beneficiari vor elabora si propune o
strategie de dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii bazata cel putin
pe urmatoarele elemente si vor raspunde de
punerea in aplicare a acesteia, astfel:

Alocarea
financiara
nerambursabil
a pentru
punerea in
aplicare a
unei strategii
de dezvoltare
locala plasate
sub
responsabilitat
ea comunitatii
este de
2.000.000
Euro.

50 % din
cheltuielile
eligibile totale
ale operatiunii
pentru
microintreprinde
ri, intreprinderi
mici si mijlocii

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU
PESCUIT SI
AFACERI
MARITIME
2014 – 2020,
Masura III.2)

APEL NELANSAT
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Solicitanti in baza acordului
de parteneriat, cu conditia ca
daca Cererea de finantare
este selectata, pana la
semnarea contractului de
finatare, parteneriatele
public-private sa fie infiintate

(1) strategiile de dezvoltare locala plasate sub
responsabilitatea comunitatii:
(a) maximizeaza participarea sectorului
pescuitului si a sectorului acvaculturii la
dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit
si de acvacultura costiere si interioare;
(b) garanteaza ca comunitatile locale
exploateaza si beneficiaza la maximum de
oportunitatile oferite de dezvoltarea
maritima si costiera si a apelor interioare
si, in special, ajuta porturile pecaresti
aflate in declin sa isi maximizeze
potentialul marin prin dezvoltarea unei
infrastructuri diversificate, dupa caz.

FLAG-ul, conform OG
26/2000 cu modificarile si
completarile ulterioare,
trebuie sa reprezinte o
grupare echilibrata si
reprezentativa pentru zona
pescareasca selectata,
format din parteneri publici,
parteneri privati din sectorul
pescaresc si organisme
nonguvernamentale, inclusiv
organizatii pescaresti

(2) Strategiile trebuie sa fie coerente cu
oportunitatile si nevoile identificate in zona
relevanta si cu Prioritatile Uniunii. Strategiile
pot varia de la cele axate pe pescuit la
strategiile mai ample, menite sa diversifice
zonele de pescuit si acvacultura.

Membrii privati si ONG – urile
trebuie sa reprezinte minim
51% din totalul membrilor,
atat la nivelul parteneriatului
cat si la nivel decizional.

Acoperirea costurilor de functionare ale FLAGurilor, nu poate depasi 25% din cheltuielile
publice totale efectuate in strategiei de
dezvoltare locala plasate sub
responsabilitatea comunitatii.

Proiectele
depuse in
cadrul
strategiei, nu
vor depasii
valoarea
totala
nerambursabil
a de 200.000
Euro/proiect.

0 % din
cheltuielile
eligibile ale
operatiunii cand:
beneficiarul este
un organism de
drept public sau
intreprindere ce
se ocupa cu
gestionarea
unor servicii de
interes
economic
general.

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.
ampeste.ro/
informari/17
2-proiectghidulsolicitantulu
i-masura-iii2-punereain-aplicareastrategiilordedezvoltarelocalaplasatesubresponsabili
tateacomunitatiiselectareaflagurilor.html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Sprijin pregatitor

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
PENTRU PESCUIT
SI AFACERI
MARITIME
2014 – 2020,
Masura IV.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Acordarea de
sprijin pentru
activitati
pregatitoare este
menita sa
coaguleze si sa
consolideze
initiativa la nivelul
comunitatilor
locale, tinand
seama de faptul
ca, in prezent,
potentialii
beneficiari continua
sa detina informatii
si competente
scazute in ceea ce
priveste elaborarea
si
implementarea
unor astfel de
initiative, iar
resursele
financiare si
materiale
disponibile sunt
limitate.

Parteneriat public-privat cu
personalitate juridica, in baza
O.G. 26 din 2000 cu
modificarile si completarile
ulterioare, format din
reprezentanti ai
intereselor sociale sau
economice din zona, printre
care sa se regaseasca cel
putin o organizatie de
producatori din domeniul
acvaculturii sau o asociatie
de pescari cu cel putin 20 de
pescari profesionisti sau cel
putin 3 unitati de
acvacultura sau procesare in
zona de pescuit si de
acvacultura.
O persoana juridica,
semnatara a unui Acord de
parteneriat, desemnata sa
reprezentati acel parteneriat
pentru aspectele
administrative si
financiare. Acordul de
parteneriat trebuie sa fie
semnat de reprezentanti ai
intereselor sociale sau
economice din zona, printre
care sa se regaseasca cel
putin o organizatie de
producatori din domeniul
acvaculturii sau o
asociatie de pescari
comerciali cu cel putin 20 de
pescari profesionisti sau cel
putin 3 unitati de acvacultura
sau procesare in zona de
pescuit si de acvacultura.

Activitati eligibile



dezvoltarea parteneriatelor locale si
infiintarea FLAG-urilor;



animare, informarea, constientizarea
comunitatilor locale si promovarea in
teritoriu a oportunitatilor privind
dezvoltarea locala;



instruirea liderilor locali;



promovarea initiativelor locale;



schimb de bune practici, vizite la FLAGurile care au implementat cu succes o
strategie de dezvoltare locala in perioada
de programare 2007-2013;



elaborarea studiilor si analizelor necesare
pregatirii strategiei de dezvoltare locala
plasate sub responsabilitatea comunitatii ;



costuri aferente proiectarii strategiei,
inclusiv costuri de consultanta si costuri
aferente actiunilor legate de consultarea
partilor interesate in scopul pregatirii
strategiei;



elaborarea strategiei de dezvoltare locala;



costurile administrative (de functionare si
de personal) ale unei organizatii care
solicita sprijin pregatitor in cursul etapei
de pregatire.

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarului

NA

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://ampe
ste.ro/infor
mari/101draft-ghidulsolicitantulu
i-privindsprijinulpregatitorpu4fepam.html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Sprijin pentru
investitii in
procesarea/
marketingul
produselor
agricole

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.2)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Imbunatatirea
competitivitatii
producatorilor
primari printr-o mai
buna integrare a
acestora in lantul
agroalimentar prin
intermediul
schemelor de
calitate, cresterea
valorii adaugate a
produselor
agricole,
promovarea pe
pietele locale, a
circuitelor scurte de
aprovizionare,
grupurilor de
producatori si a
organizatiilor
interprofesionale

Intreprinderile, cooperativele
si grupurile de producatori
care realizeaza investitii
corporale si necorporale
pentru procesarea si
marketingul produselor
agricole

Facilitarea
diversificarii, a
infiintarii si a
dezvoltarii de
intreprinderi mici si
a crearii de locuri
de munca.
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Activitati eligibile



Infiintarea, extinderea si/sau
modernizarea si dotarea unitatilor de
procesare, inclusiv investitii privind
marketingul produselor (ex. etichetare,
ambalare);



Infiintarea, extinderea si/sau
modernizarea de retele locale de
colectare, receptie, depozitare,
conditionare, sortare si capacitati de
ambalare;





Imbunatatirea controlului intern al calitatii
si conformarea cu noile standarde impuse
de legislatia europeana pentru prelucrarea
si comercializarea produselor agroalimentare;
Producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile (solara, eoliana,
geotermala), a energiei produsa cu
ajutorul pompelor de caldura, in cadrul
unitatii procesatoare exclusiv pentru
consumul propriu si investitii pentru
imbunatatirea eficientei energetice, ca si
operatiuni din cadrul unui proiect mai
mare de investitii.

Valoarea
grantului

Maxim
1.000.000
Euro/
proiect
pentru
IMM
Maxim
1.500.000
Euro/ proiect
pentru alte
intreprinderi

Contributia
beneficiarului

50% din totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru IMM-uri
si grupuri de
producatori/
cooperative

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://portal.
apdrp.ro/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice

60% pentru alte
intreprinderi

Maxim
2.500.000
Euro/ proiect
pentru
investitiile
care conduc
la un lant
alimentar
integrat, forme
asociative
cooperative si
grupuri de
producatori
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Investitii in
exploatatii
pomicole
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.1 a)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Cresterea
competitivitatii
exploatatiilor
pomicole prin
dotarea cu utilaje si
echipamente,
infiintarea,
modernizarea
si/ sau extinderea
unitatilor de
procesare,
infiintarea de
plantatii pomicole,
reconversia
plantatiilor
existente si
cresterea
suprafetelor
ocupate de
pepinierele
pomicole

Persoana fizica autorizata
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale
Societate comerciala
Institutele de cercetare –
dezvoltare, statiunile si
unitatile de cercetaredezvoltare si didactice
pomicole cu personalitate
juridica, de drept public sau
privat
Societate agricola
Societate cooperativa
agricola
Cooperativa agricola
Grup de producatori
Composesorate, obsti si alte
forme asociative de
proprietate asupra terenurilor

 investitii in infiintarea si modernizarea
fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si
reconversia plantatiilor pomicole si
modernizarea parcului de masini si utilaje
agricole;
 investitii in infiintarea si modernizarea
pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea
suprafetelor ocupate de material saditor;
 infiintarea si modernizarea unitatilor de
procesare la nivelul fermelor si investitii in
vederea comercializarii (precum magazinele
la poarta fermei sau rulotele alimentare prin
care vor fi comercializate exclusiv propriile
produse agricole), doar ca o componenta
secundara a proiectului;
 investitii in producerea si utilizarea energiei
din surse regenerabile, cu exceptia
biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu
ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in
cadrul fermei, ca si componenta secundara
in cadrul unui proiect de investitii, iar
energia obtinuta va fi destinata exclusiv
consumului propriu;
 investitii in instalatii pentru producerea de
energie electrica si/sau termica, prin
utilizarea biomasei, ca si componenta
secundara in cadrul unui proiect de investitii,
iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv
consumului propriu;
 infiintarea si/sau modernizarea cailor de
acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si
racordari;
 investitii in scopul indeplinirii standardelor
comunitare in cazul tinerilor fermieri in
conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr.
1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat
pe o perioada maxima de 24 luni de la
momentul instalarii;
 investitii necorporale: achizitionarea sau
dezvoltarea de software si achizitionarea de
brevete, licente, drepturi de autor, marci

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://portal.
apdrp.ro/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii in
procesarea/marketi
ngul produselor
din sectorul
pomicol

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.2 a)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Acordarea de
sprijin pentru
investitiile
corporale si
necorporale in
cadrul
intreprinderilor de
prelucrare si
comercializare a
fructelor si a
produselor din
fructe

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderile, cooperativele
si grupurile de producatori
care realizeaza investitii
corporale si necorporale
pentru procesarea si
marketingul produselor
agricole

 Infiintarea, extinderea si modernizarea
unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/
proceseaza materie prima provenita din
sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la
TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor
alcoolice
 Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje
noi, instalatii, echipamente si mijloace de
transport specializate in scopul colectarii
materiei prime.
 Achizitionarea, inclusiv in leasing, de
mijloace de transport specializate in scopul
comercializarii produselor din fructe in
cadrul lanturilor scurte
 Investitii in energie regenerabila pentru uz
propriu* si/sau eficienta energetica, sisteme
de economisire a apei si in tehnologii de
eliminare a deseurilor in unitatea proprie.
 Cheltuieli generate de imbunatatirea
controlului intern al calitatii si conformarea
cu noile standarde impuse de legislatia
europeana pentru prelucrarea si
comercializarea produselor agroalimentare.
 Cheltuieli cu activitati de marketing (ex.
echipamente pentru etichetarea, ambalarea
produselor, magazin la poarta unitatii,
automate).
 Cheltuieli generate de investitiile in active
necorporale

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://portal.
apdrp.ro/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice
Componenta –
infrastructura de
acces silvica
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)

Obiectivul
programului

Sprijinirea
investitiilor de
modernizare si
infiintare de
drumuri pentru
accesibilizarea
padurilor

Solicitanti eligibili

Persoane juridice de drept
privat/alte forme de
organizare, proprietari de
padure si/sau asociatiile
acestora, constituite conform
legislatiei in vigoare
Unitati administrativ teritoriale
si/sau asociatii ale acestora,
proprietari de padure,
constituite conform legislatiei
in vigoare

Activitati eligibile

Constructia, extinderea si/sau modernizarea
drumurilor forestiere

Valoarea
grantului

Maxim
1.500.000
Euro/proiect

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.
mapam.ro/d
ocs/dezvolt
arerurala/progr
amare20142020/gs/dra
ft/DRAFTGS_sM4.3.
zip

Administratorul fondului
forestier proprietate publica a
statului, constituit conform
legislatiei in vigoare.

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice
Componenta –
infrastructura de
irigatii
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Imbunatatirea
performantei
economice a
tuturor fermelor si
facilitarea
restructurarii si
modernizarii
fermelor, in special
in vederea cresterii
participarii si
orientarii catre
piata, cat si a
diversificarii
agricole

Organizatii/ Federatii
constituite din proprietari/
utilizatori de terenuri agricole

Modernizarea infrastructurii secundare de
irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare
si/sau racordarea la utilitati, sisteme de
contorizare a apei, inclusiv constructia/
modernizarea bazinelor de colectare si stocare
a apei de irigat.

Eficientizarea
utilizarii apei in
agricultura

Valoarea
grantului

Maxim
1.000.000
Euro/proiect
pentru
sistemele de
irigatii
aferente
statiilor de
punere sub
presiune
(SPP)

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://portal.
apdrp.ro/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice

Maxim
1.500.000
Euro/proiect
pentru
amenajarea
sistemelor de
irigatii
aferente
statiilor de
pompare si
repompare
(SPA, SRP)

10 MARTIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Investitii asociate
cu protejarea
patrimoniului
cultural
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
7.6)
APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Protejarea, prin
intretinere,
restaurare si
modernizare a
obiectivelor de
patrimoniu cultural
de interes local, a
asezamintelor
monahale inclusiv
a asezamintelor
culturale - camine
culturale

Comunele;
ONG-uri;
Unitati de cult;
Persoane fizice autorizate /
societati comerciale, care
detin in administrare
obiective de patrimoniu
cultural de utilitate publica, de
clasa B.



restaurarea, conservarea si dotarea
cladirilor / monumentelor din patrimoniul
cultural imobil de interes local de clasa B;



restaurarea, conservarea si / sau dotarea
asezamintelor monahale de clasa B si
constructia, extinderea si / sau
modernizarea drumurilor de acces ale
asezamintelor monahale de clasa B;

Sediul social si
punctul/punctele de lucru,
dupa caz, ale solicitantului
trebuie sa fie situate in spatiul
rural, activitatea
desfasurandu-se in spatiul
rural.



modernizarea, renovarea si / sau dotarea
caminelor culturale;



achizitionarea sau dezvoltarea de software
si achizitionarea de brevete, licente,
drepturi de autor, marci.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Maxim
500.000 euro
pentru
proiectele
negeneratoar
e de venit

0% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
proiectele
negeneratoare
de venit

Maxim
200.000 euro
pentru
proiectele
generatoare
de venit

20% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
proiectele
generatoare de
venit

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://portal.
apdrp.ro/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontala si
verticala intre
actorii din lantul de
aprovizionare

Obiectivul acestor
sub-masuri este
acela de a
promova
cooperarea intre
actorii locali, in
scopul
comercializarii
produselor
agoalimentare prin
intermediul
lanturilor scurte de
aprovizionare.

PARTENERIATELE
constituite in baza unui
ACORD DE COOPERARE
si in a carui componenta sa
fie cel putin un partener din
categoriile de mai jos si cel
putin un fermier sau un grup
de producatori/o cooperativa
care isi desfasoara activitatea
in sectorul agricol/pomicol, in
functie de submasura.

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasurile
16.4 si 16.4a)

APEL NELANSAT
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Sub-masura nu
presupune numai
cooperarea dintre
fermieri,
procesatori,
comercianti
alimentari cu
amanuntul,
restaurante,
hoteluri si alte
forme de cazare in
mediul rural, ci si
realizarea de
parteneriate cu
organizatii
neguvernamentale
si autoritati publice.

Activitati eligibile






Elaborarea studiilor si planurilor de
marketing asociate proiectului, inclusiv
analize de piata, conceptul de marketing
etc
Costurile de functionare a cooperarii
Costuri directe ale proiectelor specifice
corelate cu planul proiectului, inclusiv
costuri de promovare

Valoarea
grantului

Maxim
100.000 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://portal.
apdrp.ro/inf
ormatii_insti
tutionale_d
ezbatere_p
ublica_docu
mente_sup
use_dezbat
erii_publice

• Fermieri;
• Microintreprinderi si
intreprinderi mici;
• Organizatii
neguvernamentale;
• Consilii locale;
• Unitati scolare, sanitare, de
agrement si de alimentatie
publica.
Parteneriatul poate fi
constituit si din persoane
fizice, cu conditia ca liderul
de proiect sa fie cel putin
PFA, Intreprindere
Individuala, Intreprindere
Familiala.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea gradului
de protectie si
conservare a
biodiversitatii prin
masuri de
management
adecvate si
refacerea
ecosistemelor
degradate

Promovarea de
actiuni ce
contribuie la
indeplinirea
obiectivelor
Strategiei UE
pentru
Biodiversitate 2020
luand in
considerare nevoile
concrete de
protectie a
biodiversitatii din
Romania

Elaborare si
implementare
planuri de
management

Solicitanti eligibili

Custozi/Administratori ai
ariilor naturale protejate

Activitati eligibile

A.

Elaborarea planurilor de
management/seturilor de masuri de
conservare / planurilor de actiune pentru
ariile naturale protejate (inclusiv cele
situate in mediul marin) si pentru speciile
de interes comunitar neacoperite de
proiectele anterioare

B.

Implementarea planurilor de
management / seturilor de masuri de
conservare/ planurilor de actiune pentru
ariile naturale protejate si pentru speciile
de interes comunitar aprobate (inclusiv
mediu marin)

C.

Actiuni de completare a nivelului de
cunoastere a biodiversitatii si
ecosistemelor (monitorizarea si
evaluarea speciilor si habitatelor,
cunoasterea factorilor de presiune
exercitati asupra biodiversitatii, inclusiv a
speciilor invazive etc.)

Autoritatile cu competente in
domeniul protectiei mediului
ONG-uri
Universitati
Institute de cercetare
Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor

Valoarea
grantului

Costul total
eligibil al
proiectului nu
depaseste
valoarea
totala de
50.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/2007/
res/filepicke
r_users/cd2
5a597fd62/comunic
ate/2015/17
.08/Ghid%2
0biodiversit
ate%20publ
icare_17_0
8.rar

ANPM
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE 20142020, AP 4, O.S.
4.1)

pentru actiunile A si B.

Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor
pentru actiunea C.

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Sprijin pentru
sustinerea
masurilor din
SCAP, SMBR,
documente
strategice
nationale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

APEL NELANSAT

PAGINA 26 DIN 42

Obiectivul
programului

Sisteme unitare de
management al
calitatii si
performantei
implementate in
autoritatile si
institutiile publice
centrale;
Aplicarea
sistemului de
politici bazate pe
dovezi in
autoritatile si
institutiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante
a impactului;
Cadru pentru
sprijinirea
dezvoltarii la nivel
local si pentru
cresterea calitatii
serviciilor publice
implementat;
Fondul activ al
legislatiei
sistematizat si
simplificat
progresiv;
Proceduri
simplificate pentru
reducerea poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri
implementate in
concordanta cu
Strategia pentru o
mai buna
reglementare

Solicitanti eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;

Activitati eligibile



Dezvoltarea de sisteme si instrumente de
management



Cresterea calitatii reglementarilor



Simplificarea procedurilor administrative
si reducerea birocratiei pentru cetateni si
mediul de afaceri



Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor
personalului din autoritatile si institutiile
publice centrale

Ministere;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Consiliul legislativ;
Secretariatul General al
Camerei Deputatilor;

Valoarea
grantului

Suma minima
aferenta unui
proiect:
700.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
15.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriadmi
nistratie.ro/l
ansare-inconsultarea-ghidurilorsolicitantulu
i-nr-ip32015-sicp-22015/

Secretariatul General al
Senatului;
autoritati si institutii publice
centrale cu responsabilitati
stabilite in SMBR.

Categorii de parteneri eligibili:
autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
capacitatii ONGurilor si a
partenerilor sociali
de a formula
politici publice
alternative

Capacitate
crescuta a ONGurilor si partenerilor
sociali de a se
implica in
formularea si
promovarea de
propuneri
alternative la
politicile publice
initiate de Guvern;

ONG-uri;

Propuneri
alternative la
politicile publice
venite din partea
ONG-urilor,
acceptate.

Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

Parteneri sociali.

Categorii de parteneri eligibili:
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Academia Romana

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Masuri pentru sustinerea ONG-urilor si a
partenerilor sociali:

dezvoltarea de instrumente independente
de monitorizare si evaluare a politicilor
publice;

dezvoltarea de mecanisme/instrumente
de consolidare a dialogului social si civic;

dezvoltarea de actiuni de formulare si
promovare de propuneri alternative la
politicile publice initiate de Guvern,
conform SCAP;

dezvoltarea de proceduri, mecanisme
pentru sustinerea si promovarea
initiativelor de reforma a administratiei
publice si de interactiune cu autoritatile si
institutiile administratiei publice;

dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali
si a ONG prin instruiri, activitati
intreprinse in comun, participarea si
dezvoltarea de retele tematice
locale/nationale/europene;

dezvoltarea responsabilitatii civice, de
implicare a comunitatilor locale in viata
publica si de participare la procesele
decizionale, de promovare a egalitati de
sanse si nediscriminarii, precum si a
dezvoltarii durabile.

Suma minima
aferenta unui
proiect:
250.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
1.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriadmi
nistratie.ro/l
ansare-inconsultarea-ghidurilorsolicitantulu
i-nr-ip32015-sicp-22015/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
actiunilor privind
aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate, precum
si a masurilor
referitoare la
prevenirea
coruptiei la nivelul
autoritatilor si
institutiilor publice

Aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
implementare a
masurilor
referitoare la
prevenirea
coruptiei si a
indicatorilor de
evaluare in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
constientizare a
coruptiei atat in
randul cetatenilor
cat si al
personalului din
administratia
publica;
Imbunatatirea
cunostintelor si a
competentelor
personalului din
autoritatile si
institutiile publice in
ceea ce priveste
prevenirea
coruptiei.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 2,
O.S. 2.2)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
Autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor
si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Categorii de parteneri eligibili:
Autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
Autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor
si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Mecanisme administrative:

introducerea unor masuri/mecanisme
suplimentare de control pentru sectoarele
vulnerabile la coruptie si pentru institutiile
care au inregistrat incidente recurente de
integritate (de exemplu, reducerea
platilor informale, folosind instrumentele
standard de monitorizare si control,
sistem de feedback pentru pacienti);

Suma minima
aferenta unui
proiect:
300.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
9.000.000 lei

Capacitatea administrativa de a preveni si a
reduce coruptia:

actualizarea cadrului general pentru
definirea si monitorizarea conformitatii cu
normele de conduita;

sprijinirea dezvoltarii si implementarii de
mecanisme care sa faciliteze punerea in
aplicare a cadrului legal in domeniul eticii
si integritatii (ghiduri, manuale de bune
practici, colectii de cazuri de testare,
standarde de etica si integritate etc.);

masuri de sprijin pentru implementarea
masurilor anticoruptie reglementate de
legislatia nationala si monitorizate de
catre SNA;

cresterea capacitatii operationale a
Secretariatului tehnic al SNA de a
actiona ca un centru autentic de resurse
anticoruptie;

dezvoltarea capacitatii analitice de a
efectua activitati de evaluare a riscurilor
pe planuri sectoriale de actiune de
combatere a coruptiei;

precum si intre autoritatile publice privind
monitorizarea si evaluarea implementarii
masurilor anticoruptie;

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.f
onduriadmi
nistratie.ro/r
e-lansareinconsultarepublica-aghidurilorsolicitantulu
i-pentrucererile-deproiecte-nrip22015-sicp12015/

Educatie anticoruptie
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului national
de cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane,
a infrastructurii si a
institutiilor de profil;
cresterea eficientei
utilizarii resurselor
in organizatiile
publice, prin
dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calitatii
si relevantei
activitatilor CDI;
cresterea
atractivitatii
sistemului si
deschiderea
organizatiilor de
cercetare catre
comunitatea
internationala;
modernizarea
administratiei
publice din sectorul
cercetarii.
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Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetaredezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora
Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa
se incadreze intr-una sau mai multe din
categoriile urmatoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:


Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate
in baza unor acorduri
internationale

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare
constituire echipe independente,
reintegrarea cercetatorilor din diaspora,
burse pentru cercetatori debutanti,
mobilitatea cercetatorilor, premiere
rezultate cercetare)



Suport CDI
(Dezvoltare institutionala, investitii,
integrare si interconectare)

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

31
decembrie
2020

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-1capacitatesistem.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cresterea
competitivitatii
economiei
romanesti prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Stimularea
progresului
intreprinderilor pe
lanturile de valoare
si a parteneriatelor
cu universitatile
publice, prin
maximizarea valorii
adaugate din
productia de bunuri
inovatoare bazate
pe cercetare
stiintifica;
cresterea
capacitatii
intreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generatie
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelortinta;
crearea unui mediu
stimulativ pentru
initiativa sectorului
privat;
sustinerea
proceselor de
specializare
inteligenta;

Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetaredezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa
se incadreze intr-una sau mai multe din
categoriile urmatoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome




Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate
in baza unor acorduri
internationale














Proiect experimental-demnstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul
economic
Proiect de valorificare la operatorul
economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc stiintific

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

31
decembrie
2020

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-2competitivit
ate.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

dezvoltarea
activitatilor CDI in
domenii de interes
social general.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finantarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeana si
internationala”

Cresterea
competitivitatii
internationale a
cercetarii
romanesti in
atragerea finantarii
externe pentru
cercetare;
consolidarea
sistemului national
de cercetaredezvoltare si
inovare prin
intensificarea
cooperarii stiintifice
internationale;
participarea
Romaniei la
Programul Orizont
2020, la Initiativele
Comune de
Programare (JPI),
la Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
Romaniei in
organizatii si
programe
paneuropene si
internationale de
cercetare;

Solicitanti eligibili

Unitati de cercetaredezvoltare organizate ca
intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza
activitati de cercetaredezvoltare
Institutii de invatamant
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiaza de ajutor trebuie sa
se incadreze intr-una sau mai multe din
categoriile urmatoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.

Organizatii
neguvernamentale care
realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare

Tipurile de proiecte ce vor fi finantate in cadrul
schemei sunt:

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome




Centre internationale de
cercetare-dezvoltare infiintate
in baza unor acorduri
internationale



Proiecte demonstrative, integrate,
inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activitati de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

Contributia
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

31
decembrie
2020

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-3-coopeuropeana.
pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
intreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
intreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

cresterea vizibilitatii
Romaniei in
domeniul cercetarii,
dezvoltarii si
inovarii.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Cerere de
propuneri de
proiecte „Infratirea
intre localitati”

Incurajarea
participarii
democratice si
civice a cetatenilor
la nivelul Uniunii.

(PROGRAMUL
EUROPA PENTRU
CETATENI 20142020, Masura 2.1)

PAGINA 32 DIN 42

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

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://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens_en

Valoarea
grantului

Maxim 25.000
euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

1
septembrie
2016

http://eacea
.ec.europa.
eu/europeforcitizens/fun
ding/towntwinning1_en

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.

10 MARTIE 2016

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Cerere de
propuneri de
proiecte „Retele de
orase”

Incurajarea
participarii
democratice si
civice a cetatenilor
la nivelul Uniunii.

(PROGRAMUL
EUROPA PENTRU
CETATENI 20142020, Masura 2.2)

Solicitanti eligibili

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

Activitati eligibile

Se acorda intaietate retelelor care vizeaza
teme legate de prioritatile anuale, enumerate
la adresa:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens_en
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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Valoarea
grantului

Maxim
150.000 euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

1
septembrie
2016

http://eacea
.ec.europa.
eu/europeforcitizens/fun
ding/networ
ks-towns1_en
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Granturi pentru
actiuni de sprijinire
a victimelor
violentei si crimei

Scopul acestei
cereri este de a
sprijini victimele
violentei si de a
consolida drepturile
victimelor
criminalitatii.

(PROGRAMUL
DREPTURI,
EGALITATE SI
CETATENIE/JUSTI
TIE 2014-2020)

Uniunea
Europeana

Orase si
comunitati
inteligente
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Solicitanti eligibili

Autoritati publice locale,
regionale si nationale

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Institutii de educatie, etc.

Orice entitate publica sau
privata constituita legal in
tarile participante la program

Consortiile pentru proiecte
trebuie sa includa autoritati
publice ale municipalitatilor/
oraselor si reprezentanti
industriali.
Fiecare proiect ar trebui sa
fie realizat in 2-3 comunitati
si/sau orase de referinta.

Informatii
suplimenta
re

-

Minim 20%

8 aprilie
2016

http://ec.eur
opa.eu/justi
ce/grants1/
calls/2015_
action_gran
ts/just_201
5_spob_ag
_vict_en.ht
m

Variabila

30% pentru
actiunile de
inovare

5 aprilie
2016

http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/to
pics/4082scc-1-20162017.html

1. DAPHNE (DAP) – proiecte transnationale

Aditional, fiecare proiect ar
trebui sa co-includa 23 comunitati si/sau orase in
care sa poata fi reproduse
solutiile integrate gasite.
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Cererea are 2 componente:

Valoarea
grantului

ONG-uri, asociatii

Parteneriatele transnationale
trebuie sa fie alcatuite din
parteneri din minimum 3 tari;
pentru aplicatiile nationale
(componenta Acces la
justitie) poate sa existe un
singur beneficiar.

Identificarea,
dezvoltarea si
implementarea de
solutii care pot fi
reproduse,
echilibrate si
integrate in
energie, transport
si TIC prin
parteneriate intre
municipalitati si
industrii.

Activitati eligibile

contributie la protectia si sustinerea victimelor
si potentialelor victime ale violentei: copiii,
tinerii, femeile si alte grupuri cu risc, in special
a grupurilor expuse riscului de violenta din
partea rudelor sau apropiatilor;
2. Acces la justitie (ACC) – proiecte nationale
sau transnationale
facilitarea accesului efectiv la justitie pentru
toti, inclusiv incurajarea si sprijinirea pentru
respectarea drepturilor victimelor criminalitatii.
Propunerile ar trebui sa vizeze urmatoarele
aspecte:





zone cu consum redus (aproape de zero)
de energie;
infrastructuri integrate;
mobilitate urbana sustenabila.

0% pentru
organizatiile sau
institutiile nonprofit

Descrierea actiunilor de inovare: activitati
directe menite sa produca planuri, configurari
sau proiecte pentru produse, procese sau
servicii noi, modificate sau imbunatatite.
In acest scop, se pot include realizarea de
prototipuri, teste, demonstratii, actiuni-pilot si
de validare a produselor pe scara larga si
reproducere pe piata.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Renastere rurala –
stimularea inovarii
si oportunitati de
afaceri

Imbunatatirea
politicilor pentru
managementul
relatiei rural-urban

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Crearea unor noi
lanturi valorice
sustenabile pentru
aplicatii alimentare
si nealimentare
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Solicitanti eligibili

Toate entitatile constituite
legal in tarile participante la
program

Activitati eligibile

RUR-01-2016: Cadrul politic si modele de
guvernare consolidate pentru sinergii in relatia
rural-urban;
RUR-04-2016: Apa in exploatarile agricole –
imbunatatirea agricola si impactul acesteia
asupra alimentarii cu apa potabila;
RUR-06-2016: Sisteme de diversificare a
culturilor pentru livrarea de produse
alimentare, hrana pentru animale, produse
industriale si servicii ecosistemice – de la
beneficiile fermei la organizarea lantului de
productie;
RUR-07-2016: Culturi industriale profitabile si
eficiente ca resurse pe terenuri marginale;
RUR-08-2016: Demonstrarea prin centre
logistice integrate pentru aplicatii alimentare si
nealimentare;
RUR-10-2016-2017: Retele tematice care
reunesc cunostinte pregatite pentru punerea in
practica;
RUR–11-2016: Demonstratii la ferma:
mecanisme de invatare aprofundata de la
agricultor la agricultor;
RUR-14-2016: Rolul consilierilor in
functionarea AKIS (Sisteme de Inovare si
Cunoastere in Agricultura) si politicile de
consultanta pentru stimularea inovarii in
agricultura durabila.

Valoarea
grantului

Variabil

Contributia
beneficiarului

30% pentru
actiunile de
inovare

0% pentru
actiunile de
cercetare si
inovare si
actiunile de
coordonare si
sprijin

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

17
februarie/
13
septembrie
2016

http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/c
alls/h2020rur-20162017.html#
c,topics=cal
lIdentifier/t/
H2020RUR-20162017/1/1/1
&callStatus/
t/Forthcomi
ng/1/1/0&ca
llStatus/t/O
pen/1/1/0&c
allStatus/t/
Closed/1/1/
0&+identifie
r/desc
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Cerere de proiecte
de prevenire si
pregatire in
protectia civila si
poluarea marina

Consolidarea
coordonarii in
domeniul protectiei
civile in scopul de a
imbunatati
prevenirea si
pregatirea in caz
de dezastre
naturale si umane

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Entitati publice

Cererea actuala este impartita in 2 parti:

Entitati private

1. Prevenire
 proiecte orientate spre actiuni de
reducere a riscurilor pentru investitiile
publice si /sau private si testarea unor
instrumente si metodologii pentru
monitorizarea investitiilor reziliente;

Organizatii internationale
Administratiile publice locale
si judetene






proiecte demonstrative si pilot privind
rezilienta urbana la dezastrele naturale;
proiecte de cooperare tehnica pentru
dezvoltarea de retele la nivel regional si
de frontiera care vor facilita absorbtia
imbunatatita a inovarii si cercetarii;

Valoarea
grantului

Maxim
800.000 euro

Contributia
beneficiarului

Minim 25%

Termen
limita

14 martie
2016

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/ech
o/fundingevaluations/
financingcivilprotection/p
reventionandpreparedne
ss-projectscp-marinepollution

proiecte axate pe elaborarea
metodologiei si functionarea campaniilor
de informare publica in domeniul
prevenirii accidentelor comune de zi cu zi
cu impact cumulat sever.

2. Pregatire
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imbunatatirea cooperarii transfrontaliere
in domeniul protectiei civile si al luptei
impotriva poluarii marine, inclusiv la nivel
regional, in ceea ce priveste
interoperabilitatea si pregatirea pentru
raspuns direct si reducerea impactului
catastrofelor naturale si provocate de om;
actiuni care vizeaza consolidarea
cooperarii operationale in cadrul
mecanismului, inclusiv intre sectoare,
permitand tarilor sa dezvolte, exerseze ṣi
inregistreze activele/bunurile
multinationale.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Granturi pentru
sustinerea
proiectelor
transnationale
vizand eliminarea
pedepselor
corporale aplicate
copiilor
(PROGRAMUL
PENTRU
DREPTURI,
EGALITATE SI
CETATENIE 20142020)
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Prevenirea si
combaterea
violentei sub forma
de pedepse
corporale asupra
copiilor si
protejarea copiilor,
victime ale acestui
tip de violenta

Entitati publice sau private
care nu sunt orientate spre
profit, organizatii
internationale, respectiv
autoritati publice locale,
regionale si nationale, ONGuri, asociatii, institutii de
educatie, etc.
Proiectele trebuie sa fie
transnationale si elaborate in
parteneriat cu si/sau sa fie
conduse de actori-cheie, cum
ar fi ministere si/sau agentii
responsabile pentru copii (de
exemplu, ministere pentru
copii, educatie, sanatate,
agentii de protectie a
copilului/ pentru afaceri
sociale), organizatii pentru
drepturile copilului, institute
nationale pentru drepturile
omului, etc.

Activitati eligibile



planificare ampla si initiere a unei formari
durabile si sensibilizarea publicului cu
privire la toate caracteristicile urmatoare:
legea privind pedepsele corporale,
dreptul copiilor la protectie, pericolele
pedepselor corporale, promovarea
disciplinei pozitive;



instruire si cooperare a actorilor/
agentiilor/ profesionistilor relevanṭi si a
actorilor-cheie care sa dezvolte o
intelegere comuna si o abordare durabila
pentru a asigura progresul catre
eliminarea acestor tipuri de pedepse.
Aceasta ar putea include, de exemplu,
dezvoltarea si/sau punerea in aplicare a
unei liste de masuri, precum si
explorarea oportunitatilor / determinarea
canalelor cele mai adecvate;



dezvoltarea si diseminarea pe scara
larga a unei orientari detaliate pentru
toate partile implicate cu privire la modul
in care ar trebui sa fie pusa in aplicare
legea care interzice pedeapsa corporala
in interesul copilului.

Valoarea
grantului

Minim 75.000
euro
Nu exista un
plafon maxim

Contributia
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

3 martie
2016

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/justi
ce/grants1/
calls/2015_
action_gran
ts/just_201
5_rdap_ag_
corp_en.ht
m
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul
Transnational
Dunarea

Obiectivul
programului

Imbunatatirea
politicilor publice si
a cooperarii
instutionale,
implementate de
un parteneriat
transnational extins

Solicitanti eligibili

Autoritati locale/ regionale/
nationale;
organisme de drept public;
Grupari Europene de
Cooperare Teritoriala
(GECT);
organizatii internationale si
organisme private, inclusiv
IMM-uri.
Aria eligibila a programului
este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia,
Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).
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Activitati eligibile



Axa prioritara 1 – Inovare si
responsabilitate sociala in Regiunea
Dunarii



Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata
de mediu si cultura in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 3 – Conectivitatea in
Regiunea Dunarii



Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunarii

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

15%

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.i
nterregdanube.eu/r
elevantdocuments/
programme
-maindocuments
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Programul de
competitivitate
pentru
intreprinderi si
IMM-uri COSME
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Obiectivul
programului

Reducerea
decalajelor de pe
piata in ceea ce
priveste furnizarea
de finantari IMMurilor.

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autoritati publice

Activitati eligibile

COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de
asistenta:

Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile
care au dificultati in obtinerea de
imprumuturi din sistemul bancar

Capital pentru fondurile de capital de risc
ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile
aflate in stadiul de extindere si crestere

Informatii practice gratuite si servicii
directe pentru firmele ce cauta parteneri,
finantare, informatii despre noile piete
sau despre legislatia sau programele UE

Actiuni de cooperare in retea sau de
schimb de experienta pentru cei ce
elaboreaza politicile relevante, avand ca
scop reducerea poverii administrative
asupra IMM-urilor si imbunatatirea
conditiilor-cadru pentru afaceri

Stabilirea de elemente de referinta si
realizarea de studii pentru imbunatatirea
cunostintelor si monitorizarii sectoarelor
industriale la nivel european sau global,
sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/cosme/in
dex.html#c,
calls=CallId
entifier.Stat
us/t/FORTH
COMING/1/
1/0&CallIde
ntifier.Statu
s/t/OPEN/1/
1/0&CallIde
ntifier.Statu
s/t/CLOSE
D/0/1/0&+Pl
annedOpen
ingDate/asc
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

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

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.
erasmusplu
s.ro/oportun
itatifinantare
http://eacea
.ec.europa.
eu/erasmus
plus/fundin
g_en

”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
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finantator

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

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.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.
europacreativa.eu/

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
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

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

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)

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/m
aster_calls.
html

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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