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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Dezvoltarea structurilor
de sprijin al afacerilor
de interes national si
international
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 1,
DMI 1.3, Operatiunea
1.3.1)

Obiectivul
programului

Sprijinirea unor
proiecte de anvergura
care urmaresc crearea,
dezvoltarea si
operationalizarea
polilor de
competitivitate.

Solicitanti eligibili

a) Societate comerciala
constituita din minim doi
membri ai polului de
competitivitate;
b) Asociatie legal constituita
din minim doi membri
ai polului de competitivitate;
c) Parteneriat format din cel
putin doi membri privati ai
polului care au incheiat un
acord de parteneriat pentru
realizarea proiectului pentru
care se solicita finantare;
d) Polul de competitivitate,
atunci când acesta este
constituit ca persoana juridica,
indiferent de forma juridica de
organizare.
Oricare dintre membrii polului
de competitivitate, indiferent
de forma juridica de
constituire, se pot asocia
pentru a constitui formele
juridice mentionate la punctele
a)-c) de mai sus, inclusiv
universitati publice, autoritati
publice locale, orice alta forma
juridica de structuri de
sprijinire
a afacerilor in conformitate cu
legislatia in vigoare.
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Activitati eligibile

Proiectele finantate in cadrul acestei operatiuni
trebuie sa se circumscrie unui pachet integrat,
format in principal din: strategia de dezvoltare a
polului de competitivitate, documentele de
constituire a polului de competitivitate, fisele
proiectelor componente, insotita de un numar de
minim 4 cereri de finantare cu anexele aferente,
din care, pe tipuri de proiecte:
a. Minim 1 proiect de investitii in infrastructura de
afaceri;
b. Minim 1 proiect de cercetare – dezvoltare –
inovare (CDI);
c. Minim 2 proiecte „soft”, din care cel putin 1
proiect aferent managementului polului si
monitorizarii implementarii strategiei polului pentru
care Solicitantul este entitatea de reprezentare a
acestuia.

Valoarea
grantului

Minim
21.000.000
lei Maxim
84.000.000
lei

Contributi
a
beneficiar
ului

50%
Intensitatea
ajutorului
creste cu
20 de
puncte
procentual
e pentru
ajutoarele
acordate
intreprinder
ilor mici si
cu 10
puncte
procentual
e pentru
ajutoarele
acordate
intreprinder
ilor mijlocii.

Termen
limita

17 mai –
17august
2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://amposcce.minind.ro/

Finantator

6 Iulie 2012
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
integrarea
întreprinderilor în
lanţurile de furnizori
sau clustere
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 1,
DMI 1.3, Operatiunea
1.3.3)

APEL NELANSAT

Implementarea
sistemelor adecvate de
management pentru
protectia naturii
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL DE
MEDIU, AP 4)
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Accelerarea procesului
de creare si/sau
dezvoltare a
intreprinderilor
/activitatilor inovative,
cu potential ridicat de
interactiune în scopul
cresterii numarului de
furnizori si clienti.
Conservarea diversitatii
biologice, a habitatelor
naturale, a speciilor de
flora si fauna salbatica,
precum si asigurarea
unui management
eficient al ariilor
naturale protejate si, in
special, al retelei
ecologice Natura 2000

Entitatile de management al
clusterelor (EMC), ce vor
depune proiecte în
numele clusterelor pe care le
reprezinta
EMC trebuie sa aiba în
componenta (ca asociati cu
drepturi depline) minim 10
întreprinderi mici si
mijlocii (IMM), din domeniul
productiv si/sau al serviciilor
de înalta tehnologie bazate pe
utilizarea intensiva a
cunoasterii



Administratorii si custozii
ariilor naturale protejate
care au personalitate
juridica proprie;



APM-uri, ARPM-uri,
ANPM, MMP – Directia
Biodiversitatii (DB);



Autoritati ale
administratiei publice;



Organizatii
neguvernamentale
(Asociatii si Fundatii),





Institute de cercetare;
Universitati;

Activitati eligibile

Contributi
a
beneficiar
ului

Termen
limita

Asigurarea de servicii de consultanta
Activitati de marketing
Activitati aferente organizarii de si/sau participarii
la sesiuni de formare (training) si / sau
evenimente pentru facilitarea schimbului de
experienta
Activitati legate de asigurarea managementului
clusterelui
Activitati legate de achizitii (achizitia de active
corporale, altele decât cladiri si terenuri, achizitia
de active necorporale, achizitia de obiecte de
inventar)

Variabila

Variabila

Apel
nelansat

A.Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor si a
masurilor de management ale ariilor naturale
protejate si alte activitati conexe (activitati
preliminare masurilor concrete de investitii sau
conservare)
B. Investitii in infrastructura pentru uz public
orientate spre protectia si gestionarea mediului in
ariile naturale protejate\
C&D. Activitati privind mentinerea sau
imbunatatirea starii de conservare a speciilor si
habitatelor
E. Activitati de consultare, constientizare si
informare
F. Activitati de instruire si crestere a capacitatii
institutionale de gestionare a ariilor naturale
protejate

-

-

31 iulie
2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.posmediu.ro/axaprioritara4

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Stimularea
concentrarilor
economice prin
finantarea de proiecte
implementate în
parteneriat de
întreprinderi mici si
mijlocii, institute de
cercetare,
universitati, ONG
si/sau autoritati
publice locale.

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://oiimm.mimmcma.ro/category/oiimm/opera%C5
%A3iunea-clustere

Finantator

Obiectivul
programului

Muzee.

6 Iulie 2012
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Sprijinirea produselor
turistice tematice
transnationale ca
mijoace de crestere a
competitivitatii si
sustenabilitatii
turismului european

Programul COST
NOU!
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Activitati eligibile

Cresterea
competitivitatii si
sustenabilitatii
turismului european si
crearea unui climat
favorabil cooperarii
transnationale intre
factorii interesati din
domeniul turismului.

Consortii formate din minim 5
parteneri

Proiectele finantate trebuie sa propuna idei
exemplare si inovative pentru dezvoltarea
sustenabila a turismului prin intermediul cooperarii
transnationale. Turismul sustenabil presupune
respectarea principiilor economice, socio-culturale
si de protectie a mediului.

Cel putin un partener trebuie
sa fie o autoritate publica, o
asociatie de autoritati publice
sau un organism semipublic
ce actioneaza in numele
autoritatii publice.

Arii tematice:
1. Dezvoltarea produselor turistice tematice
transnationale, inclusiv crearea de
oferte/pachete turistice concrete;
2. Promovarea si cresterea vizibilitatii
produselor turistice tematice transnationale;
3. Facilitarea parteneriatelor public-private si
integrarea intreprinderilor din domenii
conexe, mai ales a IMM-urilor, in lantul
furnizorilor si in strategiile de dezvoltare
regionala si de promovare a turismului.

Dezvoltarea unor
legaturi mai stranse
intre cercetatorii
europeni este esentiala
pentru crearea
Spatiului european de
cercetare (SEC). COST
stimuleaza retelele de
cercetare noi,
inovatoare,
interdisciplinare si
cuprinzatoare din
Europa. Activitatile
COST sunt desfasurate
de echipe de cercetare
cu scopul de a
consolida bazele pe
care se construieste
excelenta in domeniul
stiintific in Europa.

Activitatile COST sunt
desfasurate de echipe de
cercetatori cu scopul de a
consolida bazele pe care se
construieste excelenta in
domeniul stiintific in Europa.

COST NU finanteaza cercetarea in sine, dar
sprijina organizarea de activitati in retea, cum ar fi
reuniunile, conferintele, schimburile stiintifice pe
termen scurt si actiunile de informare a publicului.
Programul sustine in prezent circa 250 de retele
(actiuni) stiintifice.

Propunerile trebuie sa includa
cercetatori din cel putin cinci
state membre ale COST

COST este structurata pe noua domenii generale:

Cel putin un partener trebuie
sa fie IMM din domeniul
turismului.

- biomedicina si biostiinte moleculare;
- chimie si stiinte si tehnologii moleculare;
- stiintele pamantului si gestionarea mediului;
- alimentatie si agricultura;
- silvicultura, servicii si produse forestiere;
- indivizi, societate, cultura si sanatate;
- tehnologiile informatiei si comunicatiilor;
- materiale, fizica si nanostiinte;
- transport si dezvoltare urbana.

Contributi
a
beneficiar
ului

Termen
limita

Maxim
210.000
euro

Minim 25%

25 iulie
2012

Variabila

-

28
septembri
e 2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.cost.eu/participate/open_call

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ite
mdetail.cfm?item_id=5958

Finantator

Obiectivul
programului

6 Iulie 2012
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Proiect International
de Cooperare
Stiintifica (PICS)
Romania – Franta
NOU!
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Dezvoltarea si intarirea
colaborarii stiintifice si
tehnice intre Romania
si Franta, prin
schimburi stiintifice si
tehnologice intre
echipele de cercetare
din cele doua tari

Solicitanti eligibili

Unitatile de cercetare din
Romania si unitatilor de
cercetare din Franta afiliate
CNRS
Proiectul se desfasoara intr-o
institutie sau unitate de
cercetare-dezvoltare din
Romania, inclusiv intr-o
institutie de invatamant
superior

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

-

Stagii de cercetare,
Organizarea de seminarii si de reuniuni de
lucru.

-

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

-

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3094/Coo
perari-bilaterale--Proiect-Internationalde-Cooperare-Stiintifica-PICSRomania-Franta.html

Finantator

Obiectivul
programului

6 Iulie 2012
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 1 –
Sprijinirea proiectelor
culturale
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Prin aceasta
componenta a
Programului
Cultura sunt finantate
proiecte din toate
domeniile: patrimoniu,
arte vizuale, artele
spectacolului, carte si
lectura, 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 tari
tert
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, sub rezerva existentei
prevederilor care vizeaza 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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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

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

Prin aceasta
componenta a
Programului Cultura se
cofinanteaza
cheltuielile aferente
programului de lucru pe
termen lung al
organizatiilor care au
ca misiune un subiect
de interes european in
domeniul culturii sau
ale caror obiective sunt
incluse in 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
organizatii: ambasadori, retele de
advocacy, si platforme de dialog structurat.
Ambasadorii sunt acei operatori care, prin
influenta pe care o exercita in domeniul cultural la
nivel european, dovedesc o aptitudine reala de a fi
considerate veritabili „reprezentanti” ai culturii
europene si, in consecinta, pot indeplini rolul de
ambasadori culturali europeni. Sunt vizate in mod
special orchestrele, corurile, grupurile teatrale si
companiile de dans ale caror activitati au o
dimensiune europeana reala. Activitatile
organizatiei trebuie sa se desfasoare in cel putin 7
tari 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

Retelele de advocacy sunt acei operatori culturali
care sunt delegati de membrii asociati si care
asigura o suficienta reprezentare a uneia sau mai
multor categorii de operatori culturali sau de
domenii culturale la nivel european. Retelele
trebuie sa aiba cel putin un an de existenta.
Platforme de dialog structurat sunt acele
organizatii care dezvolta un dialog structurat activ
cu Comisia Europeana in cadrul unui proces
specific, precum si gruparilor care realizeaza
analize de politici si sprijina atingerea obiectivelor
Agendei europene pentru cultura.
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 3 Sprijinirea
activitatilor de
analiza, colectare si
diseminare de
informatii, de
maximizare a
impactului proiectelor
din domeniul
cooperarii culturale
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Prin aceasta
componenta a
Programului
Cultura este oferit
sprijin financiar atât
pentru activitati de
analiza si de
diseminare care
sprijina strângerea de
informatii despre
rezultatele proiectelor,
raspunzând astfel
nevoii de date
cantitative solide in
sectorul cultural, cât si
pentru evaluarea
rezultatelor in 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 acorda fondurile necesare
realizarii de studii si analize in domeniul cooperarii
culturale europene si in cel al dezvoltarii de politici
culturale europene. Se are in vedere cresterea
volumului si a calitatii informatiilor si datelor
disponibile, cu scopul conturarii unor perspective
comparative si al dezvoltarii de analize referitoare
la cooperarea culturala la nivel european, in
special in ceea ce priveste mobilitatea creatorilor
si actorilor culturali, circulatia operelor de arta, a
produselor culturale si artistice, dar si dialogul
intercultural.
De asemenea, Programul sprijina colectarea si
diseminarea de informatii si activitati al caror
obiectiv este maximizarea impactului proiectelor.
Programul promoveaza schimbul de experienta si
de bune practici, activitatile de diseminare a
informatiilor referitoare la Program, precum si cele
referitoare la cooperarea culturala transeuropeana
in 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 Iulie 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

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

6 Iulie 2012
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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

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

6 Iulie 2012

Catalogul surselor de finantare
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

6 Iulie 2012

