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Guvernul
Romaniei

Program Parteneriate
2011,
Subprogram Proiecte
Colaborative de
Cercetare Aplicativa

Autoritatea
Nationala
pentru
Cercetare
Stiintifica

NOU!

Obiectivul
programului

Sustinerea si
promovarea cercetarii
aplicative, in domenii
prioritare, inter- si
transdisciplinare,
relevante pentru
cresterea
competitivitatii in
cercetare-dezvoltare si
inovare (CDI) la nivel
national, si in acord cu
economia mondiala
bazata pe cunoastere.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Cel putin una dintre institutiile
care alcatuiesc parteneriatul
este o organizatie de
cercetare de drept public sau
privat in sensul legislatiei in
vigoare din domeniul
ajutorului de stat.

Sunt finantate proiecte de cercetare experimentala
si dezvoltare tehnologica, realizate in parteneriat si
concretizate prin realizare de produse, tehnologii
si servicii inovative, menite sa rezolve si sa
implementeze solutii la probleme complexe socioeconomice, de prioritate nationala si actualitate
internationala.

Numai pentru proiectele de
Tip 2: cel putin una dintre
institutiile care alcatuiesc
parteneriatul este o
intreprindere in sensul
legislatiei in vigoare din
domeniul ajutorului de stat.

Tipuri de activitati eligibile:
- cercetare fundamentala (dar nu mai mult de 10%
din valoarea finantata de la bugetul de stat a
proiectului);
- cercetare industriala;
- dezvoltare experimentala;
- studii de fezabilitate tehnica;
- activitati pentru obtinerea si protejarea drepturilor
de proprietate intelectuala, pentru IMM-uri.

Directorul de proiect este
doctor in stiinte. Aceasta
conditie nu se aplica in
situatia in care Institutia
Coordonator de Proiect este
intreprindere in sensul
legislatiei in vigoare din
domeniul ajutorului de stat.
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In cadrul subprogramului de cercetare aplicativa
exista doua tipuri de proiecte:
- Tipul 1: in structura parteneriatului nu este
obligatorie participarea unei intreprinderi.
- Tipul 2: in structura parteneriatului este
obligatorie participarea a cel putin unei
intreprinderi.

Valoarea
grantului

Maxim
2.000.000
lei pentru
proiecte de
tip 1;
Maxim
3.000.000
lei pentru
proiecte de
tip 2.

Contributi
a
beneficiar
ului

0% pentru
proiecte de
tip 1;
Minim
7,5% din
valoarea
proiectului
daca
intreprinder
ile
participante
sunt
intreprinder
i mici si
mijlocii si
respectiv
minim 15%
in cazul in
care unul
din
parteneri
este o
intreprinder
e mare
pentru
proiecte de
tip 2.

Termen
limita

-

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.mct.ro/ro/articol/2647/programe-na-ionale-competitieparteneriate-2011

Program de finantare

Depunerea proiectelor se face intr-o singura etapa, utilizandu-se
platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro.

Finantator

7 Octombrie 2011
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Program de finantare

Asociatia
non profit
Ateliere
Fara
Frontiere

Programul national
de donatii de
echipamente
reconditionate
ASSOCLIC
NOU!

Donarea a 500 de
calculatoare catre
structuri care dezvolta
proiecte de educatie,
formare si/sau
integrare a
beneficiarilor lor.

Solicitanti eligibili

- organizatii
neguvernamentale (asociatii,
fundatii, federatii);
- scoli, licee, institutii de
invatamant acreditate
(facultati/universitati);
- gradinite;
- muzee de stat;

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Contributi
a
beneficiar
ului

Termen
limita

-

-

15
octombrie
2011

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
parteneriat
e sau
maxim
150.000
EUR pentru
candidaturil
e
individuale.

Minim 10%

17
octombrie
2011

- biblioteci de stat;
- institutii sociale.

Uniunea
Europeana
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Erasmus pentru tineri
antreprenori

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
nou-infiintate din UE.

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

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

Asociatia si-a propus sa doneze 500 de pack-uri
informatice reconditionate, complete (unitate
centrala, monitor, periferice, soft) echipand astfel
aproximativ 90 de organizatii.
Domenii eligibile:
- educatie prin acces la IT&C;
- integrare / reintegrare - care stimuleaza
autonomia persoanelor asistate prin acces la
IT&C;
- formare prin acces la IT&C;
- alte proiecte care vizeaza un impact social in
comunitate.

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.atelierefarafrontiere.ro/
dosarele de candidatura se transmit
pe adresa de e-mail:
assoclic@atelierefarafrontiere.ro.

Finantator

Obiectivul
programului

7 Octombrie 2011
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Obiectivul
programului

Termen
limita

Cooperare globala
pentru incluziune
sociala si integrare
pe piata muncii

- 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

Uniunea
Europeana

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

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).

Apelurile vor fi deschise în cadrul următoarelor
priorităţi:

-

-

20
octombrie
2011

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

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

Uniunea
Europeana

Informatii
suplimentare/
Website
program

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

Program de finantare

Propunerile de proiecte de
cercetare trebuie să fie
formulate în parteneriat
compus din instituţii eligibile
care provin din minim trei
state participante la program.

Activitati eligibile

Contributi
a
beneficiar
ului

Finantator
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Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

7 Octombrie 2011
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

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

Valoarea
grantului

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

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 25%

Termen
limita

14
octombrie
2011

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://ec.europa.eu/education/calls/doc2
976_en.htm

Finantator

Obiectivul
programului

7 Octombrie 2011
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Uniunea
Europeana

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 (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%

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
suplimentare/
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

Finantator

Obiectivul
programului

7 Octombrie 2011
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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 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.

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.

- 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
program

Minim
100.000 –
maxim
600.000
euro pe an

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;

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

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

Contributi
a
beneficiar
ului

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

Program de finantare

Valoarea
grantului

Punctul de Contact Cultural al României
http://www.cultura2007.ro

Finantator

Obiectivul
programului

7 Octombrie 2011
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

Europa pentru
cetateni 2007-2013
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- 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.

Solicitanti eligibili

Autoritati si organizatii locale
Organizatii de cercetare a
politicii publice europene
Grupuri de cetateni
Organizatii nonguvernamentale
Sindicate
Institutii de invatamant
Organizatii active din
domeniul voluntariatului,
sportului pentru amatori

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

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".
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele
actiuni:
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.

-

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

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

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.europapentrucetateni.eu/

Finantator

Obiectivul
programului

7 Octombrie 2011
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Uniunea
Europeana

PROGRAMUL CADRU
7 PENTRU
CERCETARE SI
DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
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- a intari baza stiintifica
si tehnologica a
industriei europene;
- a incuraja
competitivitatea sa la
nivel international,
promovând in acelasi
timp cercetarea in
sprijinul politicilor UE.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

- grupuri de cercetare din
cadrul universitatilor si a
institutelor de cercetare;
- companii care intentioneaza
sa inoveze;
- intreprinderi mici sau mijlocii
(IMM-uri);
- asociatii sau grupari ale
IMM-urilor;
- administratie publica sau
guvernamentala (locala,
regionala sau nationala);
- cercetatori;
- organizatii internationale;
- organizatii ale societatii
civile.

Programele specifice formeaza cele cinci blocuri
majore ale PC7:
- Cooperare
- Idei
- Oameni
- Capacitati
- Cercetarea nucleara
Programul Cooperare este elementul central al
PC7, reprezentând doua treimi din bugetul total.
Acesta stimuleaza cercetarea colaborativa in
intreaga Europa si in alte tari partenere, in zece
domenii tematice:
* sanatate;
* alimentatie, agricultura, pescuit si biotehnologie;
* informatica si tehnologii de comunicare;
* nanostiinte, nanotehnologii, materiale si noi
tehnologii de productie;
* energie;
* mediu (inclusiv schimbari climaterice);
* transport (inclusiv aeronautica);
* stiinte socio-economice si umaniste;
* spatiu;
* securitate.

variabila

Contributi
a
beneficiar
ului

variabila

Termen
limita

-

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=388

Program de finantare

Valoarea
grantului

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Finantator

Obiectivul
programului

7 Octombrie 2011
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Program de finantare

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

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

Solicitanti eligibili

Entitati care implementeaza
proiecte finantate din
instrumente structurale ale
Uniunii Europene:
a) unitati administrativteritoriale;
b) institutii de invatamant
superior de drept public
acreditate;
c) institutii de cercetaredezvoltare de drept public
acreditate;
d) operatori regionali / locali
de servicii de alimentare cu
apa si canalizare.

Activitati eligibile

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

Valoarea
grantului

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

Contributi
a
beneficiar
ului

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

Termen
limita

-

Informatii
suplimentare/
Website
program

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

Finantator

Obiectivul
programului
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