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Obiectivul general al
Programului este sa
contribuie la punerea in
valoare a spatiului
cultural comun bazat
pe o mostenire
culturala similara, prin
dezvoltarea cooperarii
culturale intre operatorii
culturali din statele
participante la
Program, cu scopul de
a incuraja emergenta
cetateniei europene.

Solicitanti eligibili

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.
Tarile participante la Program:
statele membre ale UE,
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta
Republica Iugoslava a
Macedoniei, statele SEE
(Liechtenstein, Norvegia,
Islanda)

Activitati eligibile

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de
cooperare: proiecte care cuprind un numar de
activitati culturale multianuale care au drept scop
realizarea unei cooperari durabile si structurate
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de
cooperare.
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare:
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale de
o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al
caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea
unei cooperari pe termen lung intre operatori
culturali.
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale
operelor de fictiune, indiferent de genul literar
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie,
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau
rezidenti ai unei tari participante la Program;
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor
participante la Program si limbile moarte (latina si
greaca veche).
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari
terte.

Valoarea
grantului

C. 1.1. :
200.000 –
500.000
euro / an,
C. 1.2.1. :
50.000 –
200.000
euro /
proiect,
C. 1.2.2:
2.000 –
60.000
euro,
C.1.3.:
50.000 –
200.000
euro/
proiect

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 50%

Informatii
suplimentare/
Website-ul
programului

Termen
limita

C. 1.1. si
1.2.1:
1
octombrie
al fiecarui
an,
C. 1.2.2:
1
februarie
al fiecarui
an,
C. 1.3:
1 mai al
fiecarui
an
(pâna in
2013
inclusiv)

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura
(EACEA) – Programul Cultura
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Punctul de Contact Cultural al României
http://www.cultura2007.ro

Finantator

Obiectivul
programului

8 Februarie 2010
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Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 2 Sprijinirea
organizatiilor active
la nivel european in
domeniul culturii

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 3 Sprijinirea
activitatilor de
analiza, colectarii si
difuzarii informatiilor,
precum si optimizarii
impactului proiectelor
din domeniul
cooperarii culturale
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Obiectivul general al
Programului este sa
contribuie la punerea in
valoare a spatiului
cultural comun bazat
pe o mostenire
culturala similara, prin
dezvoltarea cooperarii
culturale intre operatorii
culturali din statele
participante la
Program, cu scopul de
a incuraja emergenta
cetateniei europene.

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.

Obiectivul general al
Programului este sa
contribuie la punerea in
valoare a spatiului
cultural comun bazat
pe o mostenire
culturala similara, prin
dezvoltarea cooperarii
culturale intre operatorii
culturali din statele
participante la
Program, cu scopul de
a incuraja emergenta
cetateniei europene.

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.

In cadrul acestei componente
sunt eligibile patru categorii de
organizatii: ambasadori, retele
de advocacy, festivaluri si
structuri de sprijinire a politicii
Agendei europene pentru
cultura.

Tarile participante la Program:
statele membre ale UE,
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta
Republica Iugoslava a
Macedoniei, statele SEE
(Liechtenstein, Norvegia,
Islanda)

Activitati eligibile

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii
culturali din statele participante la Program, cu
scopul de a incuraja emergenta cetateniei
europene.

Valoarea
grantului

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim
100.000 –
maxim
600.000
euro pe an

Minim 20%

1
noiembrie
al fiecarui
an–
pentru
subventii
anuale
1
noiembrie
2010 –
pentru
partneriat
e-cadru
pe 3 ani
cu
Comisia
European
a

_

_

_

Tarile participante la Program: statele membre ale
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE
(Liechtenstein, Norvegia, Islanda)
Sunt eligibile costurile operationale
corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente
ale organizatiilor beneficiare.

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv
finantarea Punctelor de Contact Cultural din
statele participante la Program;
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale
europene;
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile
al caror obiectiv este optimizarea impactului
proiectelor.

Informatii
suplimentare/
Website-ul
programului

Termen
limita

Comisia Europeana – DG Educatie si Cultura
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Agentia Executiva pentru Educatie,
Audiovizual si Cultura (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m

Program de finantare

Agentia Executiva pentru Educatie,
Audiovizual si Cultura (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/docum
ents/culture_programme_guide_ro.pdf

Finantator

8 Februarie 2010
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Uniunea
Europeana

Europa pentru
cetateni 2007-2013
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Cooperarea UE - SUA
in domeniul
invatamantului
superior si al formarii
profesionale

Solicitanti eligibili

Grupuri de cetateni

Prezenta cerere de propuneri acopera
urmatoarele actiuni din cadrul programului
"Europa pentru cetateni":
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa";
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa";
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa".

Organizatii nonguvernamentale

Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele
actiuni:

Sindicate

Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1
500 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535
000 EUR;
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000
EUR;
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800
000 EUR.

- promovarea actiunilor,
a dezbaterilor si a
reflectiei in legatura cu
cetatenia europeana si
democratia, valorile
comune, istoria si
cultura comuna;
-incurajarea
interactiunii intre
cetateni si organizatiile
societatii civile din toate
tarile participante,
contribuind la dialogul
intercultural si aducand
in prim plan atat
diversitatea, cat si
unitatea Europei.

Autoritati si organizatii locale

Promovarea intelegerii
reciproce intre
popoarele din Uniunea
Europeana si Statele
Unite ale Americii,
inclusiv a unei
cunoasteri mai bune a
limbilor, culturilor si
institutiilor acestora
Imbunatatirea calitatii
dezvoltarii resurselor
umane atat in Uniunea
Europeana, cat si in
Statele Unite ale
Americii.

Institutii de invatamant
superior si institutii de
invatamant profesional si de
formare profesionala.

Organizatii de cercetare a
politicii publice europene

Institutii de invatamant
Organizatii active din
domeniul voluntariatului,
sportului pentru amatori

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

In cadrul prezentei cereri de propuneri, exista trei
tipuri de actiuni, si anume:
Actiunea 1 - Proiecte de consortii pentru crearea
diplomelor transatlantic
Actiunea 2 - Proiecte de mobilitate pentru
excelenta
Actiunea 3 - Masuri cu caracter strategic

Contributi
a
beneficiar
ului

Informatii
suplimentare/
Website-ul
programului

Termen
limita

-

-

Masura
1.1 - 1
februarie,
1 iunie, 1
septembri
e
Masura
1.2 - 1
februarie,
1
septembri
e
Masura
2.1 - 1
iunie
Masura
2.2 - 1
iunie;
Masura 3
- 15 feb
Actiunea
4 - 30
aprilie.

_

_

8 aprilie
2010

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/
usa/2010/call_us_eu_2010.htm

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/docum
ents/EACEA_2008_0185_RO.pdf

Finantator

8 Februarie 2010
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Uniunea
Europeana

Program de
cooperare UE Canada in domeniul
invatamantului
superior, al formarii
profesionale si al
tineretului

Obiectivul
programului

Promovarea intelegerii
reciproce intre
popoarele Uniunii
Europene si ale
Canadei, inclusiv a
unei cunoasteri mai
bune a limbilor,
culturilor si institutiilor
acestora

Solicitanti eligibili

Institutii de invatamant
superior si institutii de
invatamant profesional si de
formare profesionala.

Promovarea cooperarii
structurate dintre
institutiile de
invatamant superior
europene si din tarile
terte prin promovarea
mobilitatii la toate
nivelurile de studiu
pentru studenti (nivel
universitar si cursuri de
masterat), candidati
doctoranzi, cercetatori,
cadre didactice si
personal administrativ

Institutii de invatamant
superior din Uniunea
Europeana

Actiunea 2 este impartita in doua directii:
- Erasmus Mundus actiunea 2 - Directia 1 Parteneriate cu tarile vizate de instrumentele
IEVP, ICD, IAP si FED (fosta Fereastra de
cooperare externa);
- Erasmus Mundus actiunea 2 - Directia 2 Parteneriate cu tarile si teritoriile vizate de
Instrumentele pentru tarile industrializate.
Bugetul disponibil pentru EMA2 - Directia 1 este
de 97,7 milioane EUR si vizeaza o mobilitate
minima de 3 716 de persoane.
Bugetul disponibil pentru EMA2 - Directia 2 este
de 7,5 milioane EUR si vizeaza o mobilitate
minima de 165 de persoane.

Valoarea
grantului

Contributi
a
beneficiar
ului

Informatii
suplimentare/
Website-ul
programului

Termen
limita

Suma
maxima de
finantare
comunitara
va fi de 428
000 EUR
pentru un
proiect de
TDP de 4
ani si de
138 000
EUR pentru
un proiect
de TEP de
3 ani.

_

24 martie
2010

_

_

30 aprilie
2010

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus
_mundus/funding/2010/call_eacea_
29_09_en.php#action1
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Erasmus Mundus
2009-2013: Actiunea II
"Parteneriate"

Cele doua tipuri de activitati prevazute in prezenta
cerere de propuneri sunt parteneriatele pentru
schimburi transatlantice si parteneriatele pentru
diplome transatlantice.
Pentru proiectele in cadrul parteneriatelor pentru
schimburi transatlantice (TEP) sprijinul este
acordat pentru a permite consortiilor UE-Canada
care cuprind institutii de invatamant superior si de
formare profesionala sa desfasoare programe de
studii si de formare profesionala comune si sa
favorizeze mobilitatea studentilor si a cadrelor
didactice universitare. Sprijinul include asistenta
pentru gestionare, burse pentru studenti si
membrii corpului academic si administrativ. Durata
maxima a proiectelor TEP este de 36 de luni.
Pentru proiectele in cadrul parteneriatelor pentru
diplome transatlantice (TDP) sprijinul este acordat
pentru dezvoltarea si implementarea programelor
privind diplomele mixte/duble sau comune.
Sprijinul include asistenta pentru activitatile de
dezvoltare si gestionare, burse pentru studenti si
membrii corpului academic si administrativ. Durata
maxima a proiectelor TDP este de 48 de luni.

Ameliorarea calitatii
resurselor umane in
Uniunea Europeana si
Canada

Uniunea
Europeana

Activitati eligibile

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/2010/index_en.
htm

Finantator

8 Februarie 2010
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Uniunea
Europeana

Cooperare europeana
in domeniul cercetarii
stiintifice si tehnice
(COST)
NOU!

Programul de sprijinire
a politicii in domeniul
tehnologiilor informatiei
si comunicatiilor
PROGRAMUL CADRU
PENTRU
COMPETITIVITATE SI
INOVARE (CIP)
NOU!
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Solicitanti eligibili

Sustinerea de actiuni
care sa contribuie la
dezvoltarea stiintifica,
tehnologica,
economica, culturala
sau societala a Europei

Cercetatori din cel putin cinci
state membre COST

Obiectivul general al
acestui program il
reprezinta accelerarea
gradului de dezvoltare
a unei societati
informationale
inovative, competitive
si sustenabile.

Institutiile publice, organizatiile
internationale, centrele de
cercetare sau universitatile.

Activitati eligibile

COST sprijina organizarea de activitati in retea
precum reuniunile, conferintele, schimburile
stiintifice pe termen scurt si actiunile de informare
a publicului.

Valoarea
grantului

Contributi
a
beneficiar
ului

100.000
EUR pe an

-

26 martie
2010

Variabilă

Minim 50%

1 iunie
2010

COST este structurata pe noua domenii generale:
- biomedicina si biostiinte moleculare;
- chimie si stiinte si tehnologii moleculare;
- stiintele pamantului si gestionarea mediului;
- alimentatie si agricultura;
- silvicultura, servicii si produse forestiere;
- indivizi, societate, cultura si sanatate;
- tehnologiile informatiei si comunicatiilor;
- materiale, fizica si nanostiinte;
- transport si dezvoltare urbana.
Vor primi finantare in cadrul acestui apel de
proiecte urmatoarele tipuri de servicii:
- e-government;
- e-inclusion;
- e-health;
- biblioteci digitale.

Informatii
suplimentare/
Website-ul
programului

Termen
limita

http://ec.europa.eu/information_so
ciety/activities/ict_psp/index_en.ht
m

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

http://www.cost.esf.org/participate/
open_call

Finantator

8 Februarie 2010

