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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Apel de propuneri 2012
Al doilea program de
actiune comunitara in
domeniul sanatatii
2008-2013
NOU!
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Obiectivul
programului

Protejarea cetatenilor
impotriva amenintarilor
sanitare;
Dezvoltarea strategiilor
si mecanismelor de
prevenire, schimb de
informatii privind
reactia fata de
amenintarile pentru
sanatate, impotriva
bolilor transmisibile si
nontransmisibile si fata
de amenintarile
sanitare de origine
fizica, chimica,
biologica, incluzand si
actele de diseminare
voluntara.

Solicitanti eligibili

Centre de cercetare
Administratii central
Autoritati locale
Mari companii
IMM-uri
Universitati
Asociatii
Organisme internationale

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Parti componente:
- cererea de proiecte 1: coordonarea raspunsului
in eventualitatea unor evenimente cauzate de
arme chimice - 450.000 euro;
- cererea de proiecte 2: impactul amenintarilor
pentru sanatate asupra transportului aerian, in caz
de arma biologica, chimica, radiologica a agentilor
- 600.000 euro;
- cererea de proiecte 3: suport pentru parteneriatul
european pentru inovare, imbatranire activa si
sanatoasa - 4.021.820 euro;
- cererea de proiecte 4: comunitatea locala,
inclusiv initiativele din mediul scolar, pentru
prevenirea supraponderalitatii si obezitatii la copii
si adolescenti - 1.200.000 euro;
- cererea de proiecte 5: bune practici si metode de
lucru pentru sprijinirea alegerilor sanatoase si
imbunatatirea competentelor de viata - 500.000
euro;
- cererea de proiecte 6: benchmarking pentru
ingrijirile oncologice complete si tratamentele
interdisciplinare pentru pacienti si randamentul
exemplelor de buna practica in ingrijirile
oncologice complete - 500.000 euro;
- cererea de proiecte 7: prevenirea bolilor cronice 1.400.000;
- cererea de proiecte 8: sprijin pentru retelele
europene de informare privind bolile rare 4.500.000 euro.

-

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 40%

Termen
limita

Informatii
suplimentare/
Website
program

9 martie
2012

In conditii
exceptional
e minim
20%

6 Ianuarie 2012

http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html

Finantator

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Uniunea
Europeana

Al treilea apel pentru
crearea retelelor
tematice
URBACT II
NOU!
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Satisfacerea
necesarului de
informatii in procesul
de eficientizare a
politicilor de dezvoltare
urbana durabila, prin
care toate regiunile
europene (din cele 27
de state membre si
Elvetia si Norvegia)
sunt ajutate sa se
adapteze viitoarelor
circumstante de
dezvoltare.

Solicitanti eligibili

Orasele (in sens larg);
Regiuni si state membre
relevante
in
domeniul
dezvoltarii urbane;
Universitati si centre de
cercetare
relevante
in
domeniul dezvoltarii urbane.
Parteneriatele vor cuprinde
entitati din minim 5 orase din
cel putin 3 state membre sau
partenere.

Activitati eligibile

Retelele tematice aprobate prin acest apel se vor
concentra pe promovarea schimbului de
experienta si bune practici intre orasele europene,
precum si construirea de noi instrumente si politici
pentru o dezvoltare urbana integrata si durabila.
Dincolo de consolidarea si difuzarea de cunostinte
practice extrase din retele transnationale, orasele
partenere vor avea posibilitatea de a lucra, de
asemenea, cu actorii locali pentru a dezvolta un
plan de actiune local in vederea imbunatatirii
politicilor locale.

Maxim
100.000
euro

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 20%

Termen
limita

15 martie
2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

6 Ianuarie 2012

www.urbact.eu

Program de finantare

Valoarea
grantului

http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newslet
ter-mdrt?newsID=105&art=720

Finantator

Obiectivul
programului
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UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Tempus IV - Reforma
invatamantului
superior prin
cooperare
universitara
internationala

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

6 Ianuarie 2012
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

Program de
cooperare in
domeniul
invatamantului (ITI)

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

6 Ianuarie 2012
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UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 1 –
Sprijinirea proiectelor
culturale
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Prin această
componentă a
Programului
Cultura sunt finanţate
proiecte din toate
domeniile: patrimoniu,
arte vizuale, artele
spectacolului, carte şi
lectură, traduceri
literare

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 1.3.5 - Proiecte de cooperare cu ţări
terţ
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare
culturală între ţări care participă la Program şi ţări
terţecare au încheiat acorduri de asociere sau de
cooperare cu UE, sub rezerva existenţei
prevederilor care vizează domeniul cultural.
Componenta 1.3.6 Festivalurile culturale europene

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.1.3.5:
50.000 –
200.000
euro/
proiect
C.1.3.6:
maxim
100.000
euro/
proiect

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 50%

Termen
limita

C. 1.1. si
1.2.1:
1
octombrie
in fiecare
an
C. 1.2.2:
3
februarie
in fiecare
an
C. 1.3.5:
3 mai in
fiecare an

Informatii
suplimentare/
Website
program

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

Finantator

Obiectivul
programului

C. 1.3.6:
15
noiembrie
in fiecare
an,

pana la
finele
Programu
lui, in
2013
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UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 2 –
Sprijinirea
organizaţiilor active
la nivel european în
domeniul culturii

Prin această
componentă a
Programului Cultura se
cofinanţează
cheltuielile aferente
programului de lucru pe
termen lung al
organizaţiilor care au
ca misiune un subiect
de interes european în
domeniul culturii sau
ale căror obiective sunt
incluse în politica UE
din respectivul
domeniu.

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

Sunt eligibile trei categorii de
organizaţii: ambasadori, reţele de
advocacy, şi platforme de dialog structurat.
Ambasadorii sunt acei operatori care, prin
influenţa pe care o exercită în domeniul cultural la
nivel european, dovedesc o aptitudine reală de a fi
considerate veritabili „reprezentanţi” ai culturii
europene şi, în consecinţă, pot îndeplini rolul de
ambasadori culturali europeni. Sunt vizate în mod
special orchestrele, corurile, grupurile teatrale şi
companiile de dans ale căror activităţi au o
dimensiune europeană reală. Activităţile
organizaţiei trebuie să se desfăşoare în cel puţin 7
ţări participante la Program.

Valoarea
grantului

Intre
75.000 si
600.000 de
euro, in
functie de
categoria
pentru care
se solicita
finantare

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 20%

Termen
limita

15
septembri
e in
fiecare
an,
pana la
finele
Programu
lui, in
2013

Informatii
suplimentare/
Website
program

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

Finantator

Obiectivul
programului

Reţelele de advocacy sunt acei operatori culturali
care sunt delegati de membrii asociaţi şi care
asigură o suficientă reprezentare a uneia sau mai
multor categorii de operatori culturali sau de
domenii culturale la nivel european. Reţelele
trebuie să aibă cel puţin un an de existenţă.
Platforme de dialog structurat sunt acele
organizaţii care dezvoltă un dialog structurat activ
cu Comisia Europeană în cadrul unui proces
specific, precum şi grupărilor care realizează
analize de politici şi sprijină atingerea obiectivelor
Agendei europene pentru cultură.
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 3 Sprijinirea
activităţilor de
analiză, colectare şi
diseminare de
informaţii, de
maximizare a
impactului proiectelor
din domeniul
cooperării culturale
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Prin această
componentă a
Programului
Cultura este oferit
sprijin financiar atât
pentru activităţi de
analiză şi de
diseminare care
sprijină strângerea de
informaţii despre
rezultatele proiectelor,
răspunzând astfel
nevoii de date
cantitative solide în
sectorul cultural, cât şi
pentru evaluarea
rezultatelor în raport cu
obiectivele
Programului.

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

Prin Program se acordă fondurile necesare
realizării de studii şi analize în domeniul cooperării
culturale europene şi în cel al dezvoltării de politici
culturale europene. Se are în vedere creşterea
volumului şi a calităţii informaţiilor şi datelor
disponibile, cu scopul conturării unor perspective
comparative şi al dezvoltării de analize referitoare
la cooperarea culturală la nivel european, în
special în ceea ce priveşte mobilitatea creatorilor
şi actorilor culturali, circulaţia operelor de artă, a
produselor culturale şi artistice, dar şi dialogul
intercultural.
De asemenea, Programul sprijină colectarea şi
diseminarea de informaţii şi activităţi al căror
obiectiv este maximizarea impactului proiectelor.
Programul promovează schimbul de experienţă şi
de bune practici, activităţile de diseminare a
informaţiilor referitoare la Program, precum şi cele
referitoare la cooperarea culturală transeuropeană
în general.

Valoarea
grantului

Maximum
120.000 de
euro pentru
fiecare an
de
activitate

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 40%

Termen
limita

1
octombrie
in fiecare
an,
pana la
finele
Programu
lui, in
2013

Informatii
suplimentare/
Website
program

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

Finantator

Obiectivul
programului

6 Ianuarie 2012
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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

Informatii
suplimentare/
Website
program

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.

6 Ianuarie 2012

http://www.europapentrucetateni.eu/

Finantator

Obiectivul
programului

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

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

6 Ianuarie 2012

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
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

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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