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Guvernul
Romaniei

Program Parteneriate
2011,
Subprogram Proiecte
Colaborative de
Cercetare Aplicativa

Autoritatea
Nationala
pentru
Cercetare
Stiintifica

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

9 Decembrie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

New
Europe
College
(NEC)

Burse de cercetare
NEC 2012-2013

Acordarea de bursele
de cercetare NEC
2012-2013 pentru
universitari/cercetatori
romani din domeniile
stiintelor umaniste,
sociale si economice.

Solicitanti eligibili

Candidatul trebuie sa fie
inscris la doctorat, intr-un
stadiu avansat al cercetarii
sau sa aiba titlul de doctor.

Prin profilul sau NEC pune accent pe dezbaterile
inter- si trans-disciplinare. Se incurajeaza
proiectele care permit aceasta deschidere, fara a
pierde din rigoarea disciplinara.

Se va acorda prioritate
candidatilor sub 40 de ani. Nu
sunt eligibili candidatii care au
mai beneficiat de burse NEC
si candidatii care beneficiaza
de o alta bursa in perioada 1
octombrie 2012 - 31 iulie
2013.

Bursa se acorda pentru un an academic (10 luni).

O foarte buna cunoastere a
cel putin doua din limbile
straine de circulatie
internationala. O buna
cunoastere a limbii engleze
este dezirabila.
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Activitati eligibile

Programul bursierilor presupune prezenta
obligatorie in Bucuresti cel putin o data pe
saptamana timp de 9 luni. In intervalul de 10 luni,
bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare
intr-unul din marile centre universitare/de
cercetare din strainatate. La sfarsitul bursei,
bursierii vor preda un studiu care reprezinta
rezultatul cercetarii lor. Studiile vor fi incluse intr-o
publicatie NEC.

Valoarea
grantului

Valoarea
bursei
lunare
(acordata
pe durata a
9 luni) este
echivalentul
in RON a
600 EURO
(neimpozab
ili), la care
se adauga
2.600
EURO
pentru
stagiul de
cercetare in
strainatate.

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

Termenul
limita de
primire a
dosarului
de
candidatu
ra este 12
decembri
e 2011.

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.nec.ro/fundatia/nec/nec_2012.htm

Finantator

Obiectivul
programului

9 Decembrie 2011
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

Tempus IV - Reforma
invatamantului
superior prin
cooperare
universitara
internationala
NOU!

Promovarea cooperării
multilaterale între
institutiile de
învătământ
superior, autoritătile si
organizatiile statelor
membre ale UE si
tărilor partenere

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Institutii de invatamant
superior publice sau private,
recunoscute de catre stat

Cele doua instrumente principale de cooperare
prin intermediul prezentei cereri de propuneri
Tempus sunt:

Asociatii, organizatii sau retele
de institutii de invatamant
superior dedicate promovarii,
optimizarii si reformei
invatamantului superior

- Proiecte comune: proiecte cu o abordare "de jos
in sus", avand drept scop modernizarea si reforma
la nivel institutional (universitar). Proiectele
comune au drept scop transferul de cunostinte
intre universitati, organizatii si institutii din UE si
din tarile partenere, precum si intre entitati din tari
partenere, dupa caz;

Institutii si organizatii care pot
participa in calitate de
parteneri/co-beneficiari:
institutii si organizatii de
invatamant superior,
organizatii neguvernamentale,
societati comerciale,
autoritati publice.

- Masuri structurale: proiecte care sunt destinate
sa contribuie la dezvoltarea si reforma sistemelor
de invatamant superior din tarile partenere, sa
imbunatateasca gradul lor de calitate si relevanta
si sa creasca convergenta voluntara cu evolutiile
comunitare. Masurile structurale vizeaza interventii
destinate sa sprijine reforma structurala a
sistemelor de invatamant superior si dezvoltarea
cadrului strategic la nivel national.
In baza acestei cereri, pot fi finantate proiecte
nationale si multinationale.
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Valoarea
grantului

Subventia
minima
pentru
ansamblul
proiectelor
comune si
masurilor
structurale
va fi de
500.000
EUR.
Subventia
maxima se
va ridica la
1.500.000
EUR.

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 10%

Termen
limita

23
februarie
2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea
_25_2011_en.php

Finantator

Obiectivul
programului
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

Program de
cooperare in
domeniul
invatamantului (ITI)
NOU!

Dezvoltarea intelegerii
reciproce intre
popoarele Uniunii
Europene si cele ale
tarilor partenere,
inclusiv cunoasterea
mai buna a limbilor,
culturilor si institutiilor
acestora, precum si in
imbunatatirea calitatii
invatamantului superior
si a formarii
profesionale prin
incurajarea
parteneriatelor
echilibrate intre
institutiile de
invatamant superior si
de formare
profesionala din UE si
din tarile partenere.

Solicitanti eligibili

Consortiu de institutii de
invatamant superior si/sau
institutii de formare
profesionala postliceala.

Activitati eligibile

Exista doua tipuri de actiuni in cadrul prezentei
cereri de propuneri, si anume, Proiectele comune
de mobilitate si Proiectele privind diplomele
comune.
Pentru Proiectele comune de mobilitate (PCM) se
acorda sprijin pentru a permite consortiilor de
institutii de formare profesionala postliceala din UE
si tarile partenere sa desfasoare programe
comune de studii si de formare si sa puna in
aplicare mobilitatea in randul studentilor si
cadrelor universitare. Sprijinul include finantare in
suma forfetara pentru administrare, burse pentru
studenti si membrii personalului academic si
administrativ. Un consortiu care depune o cerere
pentru un proiect comun de mobilitate ITI-PCI
trebuie sa includa cel putin trei institutii de formare
profesionala postliceala din trei state membre
diferite ale UE si cel putin doua astfel de institutii
din tara partenera.
Pentru Proiectele privind diplomele comune
(PDC) se acorda sprijin in vederea dezvoltarii si
punerii in aplicare a programelor privind diplomele
mixte/duble sau comune. Sprijinul include
finantare in suma forfetara pentru activitatea de
dezvoltare si administrare, burse pentru studenti si
membrii personalului academic si administrativ.
Un consortiu care depune o cerere pentru un
proiect privind diplome comune ITI-PCI trebuie sa
includa cel putin doua institutii de invatamant
superior din doua state membre diferite ale UE si
cel putin doua institutii din tara partenera.
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Valoarea
grantului

Valoarea
maxima a
finantarii
din partea
UE va fi de
350 000
EUR pentru
un proiect
PDC de
patru ani
care
include
doua sau
mai multe
institutii din
UE si de
262 500
EUR pentru
un program
PCM de trei
ani care
include trei
sau mai
multe
institutii din
UE.

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

30 martie
2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2011_en.
php

Finantator

Obiectivul
programului
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Program de finantare

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

9 Decembrie 2011
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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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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.

Contributi
a
beneficiar
ului

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

Program de finantare

Valoarea
grantului

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

Obiectivul
programului

9 Decembrie 2011

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

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

9 Decembrie 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

9 Decembrie 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

9 Decembrie 2011

