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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

Reabilitarea siturilor
industriale poluate si
neutilizate si
pregatirea pentru noi
activitati
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 4,
DMI 4.2)

Obiectivul acestui domeniu
de interventie il reprezinta
reabilitarea siturilor
industriale abandonate,
interventiile avand ca scop
atragerea investitiilor,
revigorarea si dezvoltarea
economiilor locale si
regionale.

Solicitanti eligibili

Autoritati ale administratiei publice
locale din mediul urban sau rural
Parteneriate intre autoritati ale
administratiei publice locale din
mediul urban sau rural

Activitati eligibile










Pagina 1 din 17

Decontaminarea terenurilor siturilor
industriale poluate, inclusive
preluarea si depozitarea substantelor
toxice si periculoase si imbunatatirea
calitatii terenurilor;
Demolarea cladirilor si planarea
terenului, inclusiv ambalarea si
transportul deseurilor;
Construirea/modernizarea/extinderea
cladirilor pentru activitati de productie
si prestari servicii;
Construirea/extinderea infrastructurii
rutiere din interiorul structurii de
afaceri si a drumurilor de acces;
Crearea/ modernizarea/ extinderea
utilitatilor de baza din interiorul
structurii de sprijinire a afacerilor:
statii de tratare a apei, unitati de
furnizare a energiei si a gazului,
sistem de canalizare, conectare la
retele broadband, inclusiv cablarea
cladirii;
Dotarea cu echipamente a structurilor
de sprijinire a afacerilor construite/
modernizate/ extinse.

Valoarea
grantului

Valoarea totala
a proiectului:

minim
1.700.000 lei si
maxim
85.000.000 lei

Contributia
beneficiarul
ui

Pentru faza
A de
decontamin
are minim
2%, iar
pentru faza
B de
realizare a
unei
structuri de
sprijin a
afacerilor
minim 50%

Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala
www.adrcentru.ro
www.inforegio.ro
www.mdlpl.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Crearea Centrelor
Nationale de
Informare si
Promovare Turistica
(CNIPT) si dotarea
acestora
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 5,
DMI 5.3,
Operatiunea 1)
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- Promovarea potentialului
turistic romanesc prin
imbunatatirea imaginii de
tara, cu scopul de a
promova Romania in
strainatate si de a creste
atractivitatea sa pentru
turism si afaceri;
- Crearea Centrelor
Nationale de Informare si
Promovare Turistica
(CNIPT) in scopul cresterii
numarului turistilor;
- Instituirea unui sistem
integrat si informatizat a
ofertei turistice romanesti.

Solicitanti eligibili

Unitati administrativ teritoriale
(UAT) municipii/orase cu
concentrare mare si foarte mare
de resurse naturale si/sau
antropice
Statiunile turistice de interes local
si national

Activitati eligibile

-

-

-

-

Construirea/ reabilitarea clădirilor în
care vor funcţiona Centrele Naţionale
de Informare şi Promovare Turistică;
Achiziţionarea de echipamente şi
software, pentru dotarea Centrelor
Naţionale de Informare şi Promovare
Turistică;
Crearea bazelor de date cu informaţii
turistice, necesare Centrelor
Naţionale de Informare şi Promovare
Turistică
Crearea/dezvoltarea de web site-uri
pentru promovarea produselor
turistice promovate la nivel
zonal/regional/naţional.

Valoarea
grantului

Valoarea totala
a proiectelor
poate varia intre
minim 170.000
lei si maxim
630.000 lei.

Contributia
beneficiarul
ui

-

Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

www.inforegio.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Extinderea si
modernizarea
infrastructurii de apa
si apa uzata
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
MEDIU,
AP 1)

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili

Asigurarea serviciilor de apa
si canalizare, la tarife
accesibile;
asigurarea calitatii
corespunzatoare a apei
potabile in toate
aglomerarile umane;
imbunatatirea calitatii
cursurilor de apa;
imbunatatirea gradului de
gospodarire a namolurilor
provenite de la statiile de
epurare a apelor uzate;
crearea de structuri
inovatoare si eficiente de
management al apei.

Operator Regional –
societate comerciala pe actiuni cu
capital integral al unitatilor
administrativ
teritoriale membre ale unei
asociatii de dezvoltare
intercomunitara care asigura
implementarea
proiectelor de investitii de interes
regional specifice infrastructurii
tehnico-edilitare aferente
serviciilor de utilitati publice,
promovate de unitatile
administrativ-teritoriale asociate
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Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Constructia, reabilitarea, extinderea,
modernizarea, statiilor de tratare a
apeipotabile, a rezervoarelor de apa
si a surselor de apa potabila;
Constructia, reabilitarea, extinderea,
modernizarea retelei de alimentare
sidistributie a apei potabile, inclusiv
bransamentele amplasate in
domeniul public,precum si
constructiile civile aferente retelei.
Constructia, reabilitarea, extinderea,
modernizarea retelelor de canalizare
a apei uzate, inclusiv racordurile
amplasate in domeniul public,
precum si constructiile civile aferente
retelei;
Constructia, reabilitarea, extinderea,
modernizarea statiilor de epurare a
apei uzate (inclusiv treapta tertiara);
etc

-

Contributia
beneficiarul
ui

0%

Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.posmediu.ro/home

Finantator

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Dezvoltarea
sistemelor de
management integrat
al deseurilor si
reabilitarea siturilor
istorice contaminate

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
MEDIU,
AP 2, DMI 1)

Cresterea gradului de
acoperire a populatiei care
beneficiaza de colectarea
deseurilor municipale, si de
serviciile de management
de calitate corespunzatoare
si la tarife acceptabile;
Reducerea cantitatii de
deseuri depozitate;
Cresterea cantitatii de
deseuri reciclate si
valorificate
Infiintarea unor structuri
eficiente de management al
deseurilor

Solicitanti eligibili

Consiliile judetene

Activitati eligibile
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Achizitionarea si instalarea
sistemelor de colectare selectiva ;
Constructia facilitatilor de sortare,
compostare si reciclare;
Achizitionarea vehiculelor de
transport al deseurilor;
Constructia statiilor de transfer si a
facilitatilor de eliminare a deseurilor
municipale;
Recuperarea gazului provenit din
depozite, acolo unde este cazul;
Construirea unor facilitati adecvate
pentru deseurile periculoase (deseuri
medicale, deseuri provenite din
echipamente electrice si electronice,
etc) si alte tipuri specifice de deseuri
(deseuri provenite din constructii si
demolari, etc.);
Inchiderea depozitelor neconforme;
etc

Valoarea
grantului

Valoare totala
proiect: minim
25 milioane
Euro

Contributia
beneficiarul
ui

Minim 2%

Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.posmediu.ro/home

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Reducerea poluarii si
diminuarea efectelor
schimbarilor
climatice prin
restructurarea si
reabilitarea
sistemelor de
incalzire urbana in
localitatile cele mai
afectate de poluare

Solicitanti eligibili

Reducerea impactului
negativ asupra mediului si
sanatatii umane in acele
aglomerari cele mai poluate
din cauza sistemelor
invechite de incalzire
urbana.

Autoritatile locale din 22 de
municipii/orase care coordoneaza
activitatea operatorului de
termoficare in municipalitatile
respective, eligibile conform POS
Mediu.







(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
MEDIU,
AP 3)
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Valoarea
grantului

Activitati eligibile



Introducerea BAT (cele mai bune
tehnici disponibile) pentru reducerea
emisiilor de SO2, NOx si pulberi;
Reabilitarea cazanelor si a
turbinelor, inclusiv inlocuirea
acestora, acolo unde se justifica;
Introducerea unui sistem imbunatatit
de contorizare;
Reabilitarea depozitelor de zgura si
cenusa neconforme ;
Reabilitarea retelelor de distributie a
apei calde si a caldurii (inclusiv
reproiectarea retelelor daca acest
lucru este justificat din ratiuni de cost
–eficienta);
Asistenta tehnica pentru pregatirea
proiectului, elaborarea studiilor de
optiuni, managementul, supervizarea
lucrarilor si publicitatea proiectului,
inclusiv campanii de constientizare a
publicului.

_

Contributia
beneficiarul
ui

_

Termen
limita

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.posmediu.ro/home

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
TRANSPORT

Obiectivul programului

Modernizarea si dezvoltarea
axelor prioritare TEN-T;
Modernizarea si dezvoltarea
retelelor nationale de
transport, in conformitate cu
principiile dezvoltarii
durabile;
Promovarea transportului
feroviar, naval si intermodal;
Sprijinirea dezvoltarii
transportului durabil

Solicitanti eligibili

Administratiile nationale ale
infrastructurilor de transport
feroviare, rutiere si navale
Administratiile nationale si
regionale ale infrastructurii
aeroportuare









Imbunatatirea si
dezvoltarea
infrastructurii legate
de dezvoltarea si
adaptarea agriculturii
si silviculturii
(PROGRAMUL
NATIONAL
PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 125 c)
NOU!
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• diminuarea riscului si
incertitudinii in agricultura
prin reducerea incidentei
fenomenelor naturale
(inundatii, eroziunea solului
etc.);
• prevenirea sau
minimizarea pierderilor
economice prin reducerea
riscului la inundatii a zonelor
rurale si a
terenurilor agricole si silvice;
• diminuarea riscului
incidentei fenomenelor
naturale periculoase asupra
padurii.

- comunele;
- administratorul fondului forestier
de stat - Regia Nationala a
Padurilor - Romsilva.

Axa Prioritara 1 (3,854.87 meur) –
Modernizarea si dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii
unui sistem de transport durabil si
integrarii acestuia cu retelele de
transport ale UE;
Axa Prioritara 2 (1,397.30 meur) –
Modernizarea si dezvoltarea
infrastructurii nationale de transport
in afara axelor prioritare TEN-T in
scopul crearii unui sistem national de
transport durabil;
Axa Prioritara 3 (322.89 meur) –
Modernizarea sectorului de
transportul in scopul cresterii
protectiei mediului si a sanatatii
publice si sigurantei pasagerilor;
Axa Prioritara 4 (122.58 meur) –
Asistenta Tehnica pentru POS-T.

- refacerea infrastructurii de protectie
impotriva inundatiilor, care se refera la
infrastructura de protectie impotriva
inundatiilor existenta;
- prevenirea impotriva inundatiilor, care se
refera la lucrari noi.

In cadrul submasurii 125c sunt eligibile
numai investitiile de prevenire si protectie
impotriva inundatiilor amplasate pe
terenuri agricole sau forestiere si/ sau pe
cursuri de apa care nu sunt gestionate de
Administratia Nationala APELE ROMANE
(torente, paraie cu lungimi mai mici de 5
km).

Contributia
beneficiarul
ui

Termen
limita

_

_

-

Valoarea totala
eligibila a
proiectului nu
va depasi 1,5
milioane euro/
proiect.

-

31
octombrie
2011

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=
2121&lang=RO

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

http://www.mt.ro/dgrfe/POS-T_final/post_final.html

Finantator

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Prima impadurire a
terenurilor agricole
(PROGRAMUL
NATIONAL
PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 221)
NOU!
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Imbunatatirea conditiilor de
mediu in spatiul rural prin
folosirea si gospodarirea
durabila a terenurilor
agricole prin impadurire.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Persoanele fizice, inclusiv
persoane fizice autorizate,
persoanele juridice, grupurile sau
asociatiile de persoane fizice sau
juridice, precum si autoritatile
publice locale detinatoare de teren
agricol.

Solicitantul trebuie sa faca dovada
detinerii de teren agricol eligibil pentru
împadurire.
Terenul agricol eligibil destinat împaduririi
trebuie sa fi fost declarat la Agentia de
Plati si Interventie pentru Agricultura
(APIA) în urma cu cel putin 2 ani, iar
pentru acest teren sa fi fost respectate în
aceasta perioada, Bunele Conditii Agricole
si de Mediu (GAEC).
Terenul agricol sa fie în proprietatea/sa fi
fost concesionate/arendate solicitantului.
Daca nu se afla în proprietate si se afla în
arenda sau concesionare, solicitantul
trebuie sa faca dovada acordului
proprietarului terenului pentru împadurire
si pentru mentinerea arboretului creat pe o
perioada cel putin egala cu vârsta
exploatabilitatii prevazuta în normele
tehnice printr-o declaratie – Anexa 3.3
(model declaratie);
Suprafata agricola propusa pentru
împadurire trebuie sa fie de minim 0,5 ha,
iar raportul dintre distanta cea mai mare si
cea mai mica a extremelor perimetrului
acesteia trebuie sa fie sub 5. Aceste
conditii sunt necesare pentru evitarea
crearii de
paduri pe parcele agricole disproportionate
cu privire la raportul dintre laturi, provenite
din procesul de restituire, al caror impact
asupra factorilor de mediu ar fi extrem de
limitat. Exceptie de la aceasta regula fac
perdelele forestiere.

Valoarea
grantului

Se acorda 3
tipuri de plati:
o prima pentru
lucrarile de
înfiintare a
plantatiilor
forestiere,
o prima anuala
pentru lucrarile
de intretinere a
plantatiei pe o
perioada de 5
ani si
o prima
compensatorie
fixa anuala pe
hectar, pentru
pierderea de
venit ca urmare
a impaduririi, pe
o perioada de
15 ani.

Contributia
beneficiarul
ui

-

Termen
limita

30
septembri
e 2011

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2101&lang=RO

Uniunea
Europeana
si Guvernul
României

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Erasmus pentru
tineri antreprenori
NOU!

Cooperare globala
pentru incluziune
sociala si integrare
pe piata muncii
NOU!
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Obiectivul general al actiunii
pregatitoare este de a
dezvolta spiritul
antreprenorial,
internationalizarea si
competitivitatea
antreprenorilor care ar putea
incepe noi afaceri si a
microintreprinderilor si
intreprinderilor mici nouinfiintate din UE.

Orice entitate publica sau privata,
activa in domeniul sustinerii
intreprinderilor, poate participa la
prezenta cerere de propuneri.

Actiuni menite a ajuta noii antreprenori din
UE sa isi imbogateasca experientele, sa
dobandeasca noi cunostinte si sa
stabileasca contacte prin petrecerea unor
perioade de timp in alte state membre ale
UE, in intreprinderile unor oameni de
afaceri experimentati.

Maxim 180.000
EUR pentru
parteneriate sau
maxim 150.000
EUR pentru
candidaturile
individuale.

Minim 10%

17
octombrie
2011

- favorizarea din partea lumii
de afaceri a unui
angajament mai activ in
materie de responsabilitata
sociala a companiei, in
particular in comunitatile
locale;
- propunerea de solutii
eficiente la problemele
socio-economice de care
sufera diferitele domenii si
grupuri tinta specifice;
- producerea de rezultate
masurabile pe planul
insertiei grupurilor
vulnerabile.

Administratiile centrale, agentiile,
autoritatile locale / regionale,
asociatiile, ONG-urile, fundatiile,
companiile,
universitatile

A. Evaluarea si modelarea structurilor
sociale inovatoare, a noilor relatii intre
angajatori si angajati si intre diferitii
intervenienti din societatea civila, astfel
incat sa se poata observa in ce masura
aceste structuri pot sa fie transpuse altor
segmente ale societatii europene.
B. Imbunatatirea adecvarii necesitatilor si
a cererilor intreprinderilor comerciale fata
de oferta intreprinderilor sociale, in special
prin accesul la oferta si cerere.
C. Diseminarea cazurilor reusite de intarire
a cooperarii dintre autoritatea publica,
intreprinderea comerciala si cea sociala.
D. Inventarierea si analizarea
consecintelor sociale ale activitatilor
economiei sociale pe baza exemplelor
concrete, astfel incat sa se poata
imbunatati elaborarea politicilor.
E. Accesul la credit, inclusiv microcreditele
si facilitatile fiscale adaptate economiei
sociale.

-

Minim 20%

15
noiembrie
2011

Candidatii pot sa actioneze in mod
individual sau in cadrul unui
consortiu (parteneriat). Un
consortiu trebuie sa fie alcatuit din
cel putin doua entitati juridice
independente, din acelasi stat
membru UE sau din state diferite.

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId
=fr&callId=329&furtherCalls=yes

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroo
m/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5357

Uniunea
Europeana

Contributia
beneficiarul
ui

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Proiecte de
cooperare
transnationala
pentru promovarea
itinerariilor
culturale
NOU!

Promovarea
integrarii romilor in
si prin educatie
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- sa contribuie la
diferentierea ofertelor
europene de turism prin
valorificarea patrimoniului
cultural comun;
- sa contribuie la integrarea
orizontala si verticala a
sectorului turismului cultural
facilitand clusterele / retelele
in domeniul produselor
turismului cultural si al
intreprinderilor din sectorul
turistic.

Administratii centrale, autoritati
locale/regionale si asociatiile lor,
agentii si operatori de turism, onguri, camere de comert si industrie
sau orice alte organizatii care au
printre activitatile desfasurate:
turismul, cultura, dezvoltarea
rurala si regionala, comunicarea,
marketing-ul.

- sprijinirea proiectelor
transnationale de cooperare
in dezvoltarea si punerea in
aplicare a unor masuri
educationale comune
coerente si cuprinzatoare si
a altor masuri politice in
vederea ridicarii nivelului de
participare si de reusita in
randul elevilor romi in
sistemul general de
invatamant si in cel
profesional si tehnic;
- sprijinirea activitatilor de
creare de retele pentru
sporirea gradului de
constientizare cu privire la
experientele cele mai
reusite, masurile comune
educationale si alte masuri
politice pentru integrarea
sociala a copiilor si elevilor
romi.

ONG-uri din domeniul integrarii
romilor, alte organisme publice si
organizatii ale partilor interesate,
ministerele nationale ale educatiei
si invatamantului, alte organisme
de formare care isi desfasoara
activitatea in statele membre.

Activitati eligibile

Actiuni finantate:
- conferinte, ateliere de lucru, targuri,
festivaluri;
- magazine/reviste;
- website-uri de promovare turistica;
- aplicatii informatice de marketing si
comunicare;
- campanii media, etc.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarul
ui

Termen
limita

Bugetul este de
500.000 euro,
cu un maximum
de 125.000
lei/proiect

Minim 25%

7
octombrie
2011

Subventia
maxima pentru
un proiect este
de 150 000
EUR.

0%

16
septembri
e 2011

Durata maxima a unui proiect poate fi de
18 luni.

- formarea cadrelor didactice si a
mediatorilor din cadrul comunitatilor;
- proiecte de cooperare pentru
consolidarea capacitatii;
- proiecte de cooperare (de exemplu,
invatare reciproca si intre colegi,
extindere, amplificare sau generalizare a
bunelor practici pedagogice, de remediere
si de mentorat);
- actiuni de sensibilizare si de difuzare a
informatiilor, care pot include si
caracteristici legate de egalitatea de sanse
si educatie in ceea ce priveste cetatenia;
- crearea de retele.
Durata maxima a proiectului este de 12
luni. Activitatile trebuie sa inceapa intre 1
ianuarie 2012 si 31 martie 2012.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_roma_20
11_en.php

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

http://ec.europa.eu/enterprise/newsro
om/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=533
9&lang=en&tpa_id=136&displayType
=fo&fosubtype=p&ref=newsbytheme.c
fm%3Flang%3Den%26displayType%
3Df %26f
bt
%3D%26t %3D1

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Programul ESPON
2013 – Reţeaua
europeană de
observare a
dezvoltării şi
coeziunii teritoriale
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Solicitanti eligibili

Scopul programului este de
a consolida la nivel
european nivelul de
cunoştinţe, date şi indicatori
privind structuri teritoriale,
tendinţe, perspective şi
impactul politicilor sectoriale
astfel încât să vină în
sprijinul cerinţelor politicii de
coeziune şi a nevoilor
factorilor de decizie în
procesul de fundamentare a
politicilor publice şi al
practicienilor din domeniile
relevante dezvoltării
teritoriale

Instituţiile publice şi private care
provin din cele 31 de state
participante la Programul ESPON
2013 (statele membre EU 27,
Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi
Elveţia).
Propunerile de proiecte de
cercetare trebuie să fie formulate
în parteneriat compus din instituţii
eligibile care provin din minim trei
state participante la program.

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Apelurile vor fi deschise în cadrul
următoarelor priorităţi:
Prioritatea 1 - Cercetare aplicată in
domeniul dezvoltării teritoriale,
competitivităţii şi coeziunii teritoriale
Prioritatea 2 - Analize focalizate spaţial,
realizate la cererea utilizatorilor
Prioritatea 3 – Platformă şi instrumente
ştiinţifice
Prioritatea 4 - Valorificarea rezultatelor
cercetărilor, consolidarea spiritului de
proprietate asupra rezultatelor, creşterea
participării la procesul de luare a deciziei

-

Contributia
beneficiarul
ui

-

Termen
limita

Lansarea
apelurilor
va avea
loc pe
data de
24 august
2011 iar
termenul
limită
pentru
transmiter
ea
proiectelo
r este 20
octombrie
2011.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.esponromania.ro/apeluri/

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

Sprijin pentru
achizitii publice de
solutii inovatoare networking si
achizitii financiare

Sprijinirea achizitiilor publice
de solutii noi sau
imbunatatite, de produse si
servicii in aria marilor
provocari societale.
Instituirea unor retele
transnationale, pentru a
permite autoritatilor
contractante, precum si
organizatiilor care sprijina
achizitiile publice de
inovare.

Solicitanti eligibili

- Institutii publice de la orice nivel
de guvernare, care pot fi
considerate autoritati de
contractare;
- Institutii private si ONG-uri, daca
nu sunt potentiali furnizori de
servicii si bunuri in domeniul
solutiilor puse in discutie.

Activitati eligibile

Lotul 1:
- crearea unor grupuri de cumparatori
dedicate sa se pregateasca pentru
achizitionarea de solutii inovatoare
(inclusiv evaluarea nevoilor, consultare de
piata (implicare a lantului de aprovizionare
- in special IMM-urilor europene -,
dezvoltarea caietul de sarcini, de
gestionare a riscurilor), precum si efectele
procesului de achizitie (inclusiv definirea
conditiilor de colaborare dintre autoritatile
contractante, partajarea resurselor in
cadrul evaluarii ofertelor si a procedurilor
aferente, traduceri si publicarea cererilor
de oferte);
- si cu posibilitatea de a pune in aplicare,
in timpul proiectului, a unor achizitii publice
de solutii inovatoare cu co-finantare UE;
Lotul 2:
- crearea si dezvoltarea unei platforme
dedicate achizitiilor publice ca instrument
al inovarii.
Domeniile de referinta pentru acest apel
sunt: schimbarea climatica, energia si
resursele in deficit, sanatate si
imbatranirea populatiei. Pentru lotul 1 se
vor finanta 4-6 proiecte, pentru lotul 2, un
singur proiect.
Actiunile incep in ianuarie 2012.
Pentru lotul 1, implementarea proiectelor
trebuie sa se faca in 24-48 de luni;
numarul minim de parteneri este de 2, din
cel putin 2 state implicate in CIP. Pentru
lotul 2, implementarea se face in 48 de
luni; numarul minim de parteneri este de 4,
din cel putin 4 state implicate in CIP.
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Valoarea
grantului

Bugetul total
este de 15
milioane de
euro. Pentru
primul lot
bugetul este de
14.600.000
euro, iar pentru
lotul 2, bugetul
este de 600.000
euro.

Contributia
beneficiarul
ui

Pentru
primul lot
minim 5%,
iar pentru
lotul 2,
minim 15%.

Termen
limita

27
septembri
e 2011

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5229&lang=en&tpa=0&displ
ayType=fo

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

Reteaua privind
politica europeana
in domeniul
educatiei copiilor si
tinerilor proveniti
din familii de
migrant

Obiectivul prezentei cereri
de propuneri este de a
consolida colaborarea
transeuropeana intre factorii
de decizie la nivel inalt,
mediul academic si
persoanele care lucreaza in
domeniul educatiei, cu
scopul de a ridica nivelul de
promovare a unor forme de
invatamant in randul copiilor
si tinerilor proveniti din
familii de migranti.

Solicitanti eligibili

- ministerele invatamantului;
- alte organisme publice;
- centre de cercetare si
universitati;
- fundatii;
- asociatii.

Activitati eligibile

Prezenta cerere de propuneri are scopul
de a sprijini infiintarea unei retele
europene responsabile cu analiza,
elaborarea si schimbul de bune practici si
politici in acest domeniu.
Aceasta ar trebui sa abordeze aspectele
evidentiate in cadrul Concluziilor
Consiliului din noiembrie 2009 privind
educatia copiilor proveniti din familii de
migranti si sa stimuleze cooperarea la
nivel inalt intre factorii de decizie ai
statelor membre care sunt responsabili cu
incluziunea sociala prin educatie, inclusiv
cooperarea intre autoritatile din tarile de
origine si cele din tarile-gazda.
Reteaua respectiva ar trebui sa stimuleze
in mod activ cooperarea transnationala, in
primul rand la nivel guvernamental, dar si
la nivelul expertilor si persoanelor care
lucreaza in acest domeniu.
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Valoarea
grantului

Bugetul total
alocat
cofinantarii
acestei retele
este de 500 000
EUR pentru
anul 2012

Contributia
beneficiarul
ui

Minim 25%

Termen
limita

14
octombrie
2011

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/education/calls/doc2976_en.htm

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

Cultura 2007-2013
Componenta 1 –
Sprijinirea
proiectelor
culturale
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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.
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare
cu tari terte. Proiectele eligibile sunt cele
de cooperare culturala intre tari care
participa la Program si tari tertecare au
incheiat acorduri de asociere sau de
cooperare cu UE.

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

Contributia
beneficiarul
ui

Minim 50%

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)

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

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

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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Valoarea
grantului

Activitati eligibile

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.

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

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)

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.

Contributia
beneficiarul
ui

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

_

_

_

Sunt eligibile costurile operationale
corespunzatoare desfasurarii activitatilor
curente ale organizatiilor beneficiare.

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

- 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.

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

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
t / lt
id
df

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Programul Tineret
in Actiune 20072013

-promovarea cetateniei
active in randul tinerilor, in
general, si a cetateniei lor
europene, in particular;
- dezvoltarea solidaritatii si
promovarea tolerantei intre
tineri, in special in vederea
consolidarii coeziunii sociale
in Uniunea Europeana;
- favorizarea intelegerii
reciproce intre tinerii din
diferite tari.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

- organizatii fara scop lucrativ sau
organizatii non-guvernamentale;

Actiuni:
1. Tineri pentru Europa
- sustine schimburile de tineri pentru a le
amplifica mobilitatea,
- sustine initiativele, proiectele si activitile
privind participarea la viata democratica a
tinerilor, pentru a dezvolta cetatenia si
intelegerea reciproca in rândul tineretului.
2. Serviciul European de Voluntariat
- sustine participarea tinerilor la varii forme
de
activitati de voluntariat, atât in interiorul,
cât si in exteriorul UE.
3. Tinerii in lume
- sustine schimburi de tineri si persoane
active in domeniul tineretului si in
organizatii de tineret,
-sustine initiative care consolideaza
intelegerea reciproca, solidaritatea si
toleranta in rândul tinerilor, precum si
dezvoltarea cooperarii in domeniul
tineretului si societatii civile .
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri
- sustine organisme active, in domeniul
tineretului, la nivel european.
5. Sustinerea Cooperarii Europene in
domeniul tineretului
-organizarea unui dialog structurat intre
diversii actori in domeniul tineretului,
-sustine seminarii privind tineretul, pe
teme sociale, culturale si politice de
interes pentru tineri,
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in
domeniul politicilor privind tinerii.

- organisme publice locale,
regionale;
- grupuri informale de tineri;
- organisme care activeaza la
nivel european in domeniul
tineretului;
- organizatii internationale fara
scop lucrativ;
- organizatii cu scop lucrativ care
organizeaza evenimente in
domeniul tineretului, sportului sau
culturii.
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Valoarea
grantului

Programul are
un buget
general de 885
milioane euro
pentru perioada
2007-2013.

Contributia
beneficiarul
ui

-

Termen
limita

Data de
incepere
a
proiectului
:
- 1 mai 30
septembri
e: 1
februarie
termen
limita;
- 1 iulie 30
noiembrie
: 1 aprilie
termen
limita;
-1
septembri
e - 31
ianuarie:
1 iunie
termen
limita;
-1
decembri
e - 30
aprilie: 1
septembri
e termen
limita;
-1
februarie 31 iulie: 1
noiembrie
termen
limita.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/referinta/index_s.html#documente_suport

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Media 2007

- 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.

Imbunatatirea cotei de piata
a filmelor europene care
ruleaza in alte state membre
decat cele in care acestea
au fost produse.

Autoritati si organizatii locale
Organizatii de cercetare a politicii
publice europene
Grupuri de cetateni
Organizatii non-guvernamentale
Sindicate

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".

-

Contributia
beneficiarul
ui

-

Bugetul prevazut pe 2010 pentru
urmatoarele actiuni:

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

Persoane fizice si juridice

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.
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Valoarea
grantului

Activitati eligibile

productii audiovizuale: dobandirea si
perfectionarea aptitudinilor in
domeniul audiovizual si dezvoltarea
lucrarilor audiovizuale europene;
distribuirea si promovarea lucrarilor
audiovizuale europene;
proiecte pilot care sa asigure faptul
ca acest program se adapteaza la
cerintele pietei.

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

Informatii
suplimenta
re/Website
program

Masura
2.2 - 1
iunie;
Masura 3
- 15 feb
Actiunea
4 - 30
aprilie.
-

-

31
decembri
e 2013

http://ec.europa.eu/infor
mation_society/media/i
ndex_en.htm

Uniunea
Europeana

Europa pentru
cetateni 2007-2013

Solicitanti eligibili

http://www.europapentrucetateni.eu/

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011
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Program de
finantare

Finantator

Programul de
sprijin pentru
beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei
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- sa sustina diferitele
comunitati europene si sa
incurajeze schimburile si
autonomizarea grupurilor
subreprezentate;
- impartirea cunostintelor si
legaturi esentiale pentru o
Europa deschisa;
- sa ajute la construirea
acestei Europe deschise,
contribuind la elaborarea
politicilor culturale la nivel
local, regional, national si
european.

Accelerarea absorbtiei
fondurilor europene prin
asigurarea resurselor
financiare si prin garantarea
imprumuturilor necesare
pentru cofinantarea
proiectelor.

Organizatiile sau institutiile
independente din domeniul artistic
si cultural.
Organizatiile culturale pot sa
participe in doua proiecte, pentru
un proiect pot sa fie solicitant,
pentru altul partener. Orice
organizatie care participa la mai
mult de doua proiecte va fi
exclusa.
Cei care doresc sa-si caute
parteneri pentru a aplica pe acest
apel pot contacta Balkan Incentive
Fund for Culture din
Slovenia http://www.bifc-hub.eu
partener al Fundatiei Europene
pentru Cultura.
Entitati care implementeaza
proiecte finantate din instrumente
structurale ale Uniunii Europene:
a) unitati administrativ-teritoriale;
b) institutii de invatamant superior
de drept public acreditate;
c) institutii de cercetare-dezvoltare
de drept public acreditate;
d) operatori regionali / locali de
servicii de alimentare cu apa si
canalizare.

Activitati eligibile

Actiuni finantate:
- activitati culturale si artistice in Balcanii
de Vest, create de catre organizatii din
regiune sau in colaborare cu acestea.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarul
ui

Termen
limita

Bugetul unui
proiect trebuie
sa fie cuprins
intre 15.000 si
30.000 euro

Minim 20%

-

Finantarea
garantata poate
fi de maximum
15% din
valoarea totala
a proiectului
exclusiv
dobanzile si
comisioanele
bancare si alte
sume datorate
de beneficiar in
baza
contractului de
credit.

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

-

Proiectele selectionate trebuie:
- sa reduca excluziunea si conflictele
reunind indivizii;
- sa tinteasca noi categorii de public si sa
creeze noi spatii pentru prezentarea
culturii;
- sa tinda sa stabileasca parteneriate
inovatoare si creative pentru dezvoltarea
si producerea unei noi opere;
- sa aduca actorilor culturali si politici noi
mijloace care sa vizeze sensibilizarea si
ajutorul pentru dovedirea valorii politicii
culturale.

Fondul National de Garantare a Creditelor
pentru intreprinderi Mici si Mijlocii
(FNGCIMM) este mandatat sa emita
garantii in numele si in contul statului
pentru finantatorii care acorda credite
destinate implementarii proiectelor.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fngcimm.ro/index.php?page
=infrastructura-descrierea-produsului

Fondul
National de
Garantare
a Creditelor
pentru
intreprinder
i Mici si
Mijlocii

Balkan Incentive
Fund for Culture

Solicitanti eligibili

http://www.eurocult.org/grants/balkan-incentivefund-culture

Fundatia
Europeana
pentru
Cultura

Obiectivul programului

8 Septembrie 2011

