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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Invatamant superior
inovativ pentru piata
muncii - cerere de
propuneri de proiecte
de tip strategic
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 1,
DMI 1.2)

Obiectivul
programului

In cadrul acestei cereri
de propuneri de
proiecte strategice vor
fi sprijinite interventii
destinate restructurarii
si imbunatatirii
invatamantului superior
la nivel de sistem

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 1,
DMI 1.2)

NOU!
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Agentii, structuri aflate in
subordinea/coordonarea
MEN, precum si alte
organisme
publice cu atributii in domeniul
invatamantului superior la
nivel de sistem.

Restructurarea si
imbunatatirea
sistemului de
invatamant superior.

Valoarea
grantului

Proiectele promovate in cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte vor contribui la
realizarea urmatoarelor operatiuni orientative:

Minim
2.171.900
lei




Maximum
13.031.400
lei



Cresterea accesului la educatia universitara;
Dezvoltarea invatamantului superior bazat pe
competente (programe de licenta si
masterat);
Sprijin pentru dezvoltarea retelelor intre
universitati, institute de cercetare si companii,
pentru dezvoltarea invatamantului superior,
promovarea antreprenoriatului, formarea
continua a cercetatorilor, stimularea si
dezvoltarea carierei in cercetare.

Institutii de invatamant
superior acreditate, publice si
private;

Proiectele promovate in cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte vor contribui la
realizarea urmatoarelor operatiuni orientative:

Minim
217.190 lei

ONG-uri, inclusiv asociatiile
studentesti.




Maximum
2.171.895,
65 lei

Parteneri eligibili in cadrul
acestei cereri de propuneri de
proiecte pot fi organizatii
similare solicitantilor eligibili
(pe fiecare tip de proiecte in
parte), precum si alte
organizatii legal constituite



Cresterea accesului la educatia universitara;
Dezvoltarea invatamantului superior bazat pe
competente (programe de licenta si
masterat);
Sprijin pentru dezvoltarea retelelor intre
universitati, institute de cercetare si companii,
pentru dezvoltarea invatamantului superior,
promovarea antreprenoriatului, formarea
continua a cercetatorilor, stimularea si
dezvoltarea carierei in cercetare.

Contributi
a
beneficiar
ului

Termen
limita

Variabila

19 iulie 2013

Variabila

19 iulie 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc20
13/cpp156.pdf

Programe de studii mai
bune pentru studenti si
piata muncii - cerere
de propuneri de
proiecte de tip grant

Ministerul Educatiei Nationale;

Activitati eligibile

Parteneri eligibili in cadrul
acestei cereri de propuneri de
proiecte pot fi organizatii
similare solicitantilor eligibili
(pe fiecare tip de proiecte in
parte), precum si alte
organizatii legal constituite

NOU!

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Solicitanti eligibili

http://www.fseromania.ro/images/doc2013
/cpp155.pdf

Finantator

4 Iulie 2013

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Formare continua de
calitate pentru progres
in cariera didactica cerere de propuneri de
proiecte de tip strategic
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 1,
DMI 1.3)
NOU!
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Obiectivul
programului

Vor fi sprijinite
proiectele care raspund
nevoii de crestere a
accesului si participarii
cadrelor didactice la
programele de formare
in vederea susținerii
progresului in cariera
pentru personalul
didactic, in special din
mediul rural

Solicitanti eligibili

Ministerul Educatiei Nationale;
Agentii, structuri subordonate
sau aflate in coordonarea
MEN si alte organisme publice
cu atributii in formarea
cadrelor didactice.
Parteneri eligibili in cadrul
acestei cereri de propuneri de
proiecte pot fi organizații
similare solicitantilor eligibili
(pe fiecare tip de proiecte in
parte), precum si alte
organizatii legal constituite.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Proiectele promovate in cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte vor contribui la
realizarea urmatoarelor operatiuni orientative:

Minim
2.171.900
lei



Formarea initiala si continua a cadrelor
didactice si a resurselor umane din educatie
si formare profesionala initiala, inclusiv
formare in parteneriat cu companii;

Maximum
13.031.400
lei



Sprijin pentru programe integrate de
mobilitate si reconversie a profesorilor catre
activitati nedidactice.

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

19 iulie 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2013
/cpp157.pdf

Finantator

4 Iulie 2013

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sisteme de calitate și
calificari noi pentru
formarea profesionala
continua - cerere de
propuneri de proiecte
de tip strategic
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 1,
DMI 1.4)
NOU!
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Obiectivul
programului

Vor fi sprijinite
interventii care
urmaresc dezvoltarea
si implementarea
Cadrului National al
Calificarilor si
asigurarea calitatii,
dezvoltarea
mecanismelor de
validare a invatarii
anterioare, sustinerea
abordarii de tipul: pe tot
parcursul vietii in
educatie si formare
profesionala, prin
dezvoltarea de retele si
parteneriate pentru
promovarea unor medii
de lucru care
stimuleaza invatarea si
dezvoltarea „regiunilor
de invatare”.

Solicitanti eligibili

Ministerul Educatiei Nationale;
Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice;
Agentii, structuri subordonate
sau aflate in coordonarea
MEN/ MMFPSPV si alte
organisme publice cu atributii
in domeniul formarii
profesionale continue, inclusiv
asigurarea calitatii si CNC;
Autoritatea Nationala pentru
Calificari;
Centrul National de
Dezvoltare a Invatamantului
Profesional si Tehnic;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale si Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridica;
Organizatii sindicale;
Patronate;
Asociatii profesionale.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Proiectele promovate in cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte vor contribui la
realizarea urmatoarelor operatiuni orientative:

Minim
2.171.900
lei



Dezvoltarea si implementarea Cadrului
National al Calificarilor, inclusiv sprijin pentru
Comitetele Sectoriale;

Maximum
4.343.800
lei



Implementarea sistemului de asigurare si
management al calitatii in FPC, de furnizor in
concordanta cu Cadrul European de
Asigurare a Calitatii;



Dezvoltarea capacitatii institutionale a
structurilor implicate in validarea invatarii
anterioare;



Elaborarea de studii, analize, cercetari care
sa furnizeze informatii de calitate si date
relevante si suficiente pentru dezvoltarea
FPC si schimb de bune practici;



Dezvoltarea de retele si parteneriate pentru
promovarea unor medii de lucru care
stimuleaza invatarea si „regiunile de
invatare”.

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

19 iulie 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cpp158.pdf

Finantator

4 Iulie 2013

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
doctoranzi si
cercetatori postdoctorat
- cerere de propuneri
de proiecte de tip
strategic
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 1,
DMI 1.5)
NOU!
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Obiectivul
programului

Proiectele finantate vor
urmari imbunatatirea
programelor de
cercetare doctorala si
postdoctorala si
acordarea de sprijin
financiar pentru
participarea
doctoranzilor si
cercetatorilor la astfel
de programe, ca
modalitati de crestere a
atractivitatii pentru
initierea si dezvoltarea
unei cariere in
cercetare.

Solicitanti eligibili

Institutii de invatamant
superior acreditate,
organizatoare de studii
universitare de doctorat;
Institute de cercetare/centre
de cercetare acreditate
conform legislatiei nationale,
inclusiv institute de cercetare
ale Academiei Romane cu
personalitate juridica;
Academia Romana.
Parteneri eligibili in cadrul
acestei cereri de propuneri de
proiecte strategice pot fi
organizatii similare
solicitantilor eligibili (pe fiecare
tip de proiecte in parte),
precum și alte organizatii legal
constituite.

Activitati eligibile

Vor fi sprijinite, activitatile si proiectele care
urmaresc exclusiv urmatoarele operatiuni:




Sprijinirea programelor doctorale si postdoctorale prin dezvoltarea continuturilor
inovatoare, inclusiv prin dezvoltarea
abilitatilor manageriale ale cercetatorilor in
vederea promovarii valorificarii rezultatelor
cercetarii in activitati economice;
Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori in
vederea participarii la programe doctorale si
la activitati de cercetare post-doctorala,
inclusiv prin dezvoltarea cooperarii
transnationale si mobilitatii.

Valoarea
grantului

Minim
2.171.900
lei
Maximum
13.031.400
lei

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

19 iulie 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cp
p159.pdf

Finantator

4 Iulie 2013

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Tranzitia de la scoala
la viata activa – cerere
de propuneri de tip
strategic
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 2,
DMI 2.1)
NOU!
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Obiectivul
programului

Sunt promovate
initiative care urmaresc
facilitarea insertiei pe
piata muncii a viitorilor
absolventi de
invatamant
preuniversitar și
universitar.

Solicitanti eligibili

Unitati de invatamant si
institutii de invatamant
superior din sistemul national
de invatamant;
Organizatii sindicale;
Organizatii patronale;
ONG-uri cu activitate
relevanta pentru domeniul in
care se implementeaza
proiectul;
Ministerul Educatiei Nationale,
Ministerul Tineretului si
Sportului, Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice si
structuri/ agentii/ organisme
relevante, subordonate/
coordonate de catre acestea;
Furnizori publici si privati de
orientare si consiliere
profesionala;
Institutii si organizatii membre
ale consortiilor si
parteneriatelor regionale si
locale in domeniile ocuparii,
educatiei si formarii
profesionale;
Organizatii si institute de
cercetare cu atributii in
domeniul educatiei si formarii
profesionale si
pietei muncii.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Proiectele propuse in cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte vor contribui la realizarea
urmatoarelor operatiuni orientative:

Minim
2.171.900
lei



Sprijinirea initiativelor de parteneriat intre
scoli, universitati, parteneri sociali si
intreprinderi;

Maxim
21.719.000
lei



Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de
orientare, consiliere si indrumare in sprijinul
tranzitiei de la scoala la viata activa;



Monitorizarea inserției tinerilor absolvenți pe
piața muncii.

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

19 iulie 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cpp160.pdf

Finantator

4 Iulie 2013

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Tranzitia de la scoala
la viata activa - cerere
de propuneri de tip
grant
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 2,
DMI 2.1)
NOU!
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Obiectivul
programului

Sunt promovate
initiative care urmaresc
facilitarea insertiei pe
piata muncii a
absolventilor de
invatamant
preuniversitar si
superior. Vor fi
finantate activitati de
invatare la locul de
munca (strategii de
pregatire practica la un
potential angajator),
servicii de consiliere si
orientare profesionala.

Solicitanti eligibili

Unitati de invatamant si
institutii de invatamant
superior din sistemul national
de invatamant;
Angajatori;
Organizatii sindicale;
Organizatii patronale;
ONG-uri cu activitate
relevanta pentru domeniul in
care se implementeaza
proiectul;
Asociatii profesionale;
Ministerul Educatiei Nationale,
Ministerul Tineretului si
Sportului, Ministerul Muncii,
Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice si
structuri/ agentii/ organisme
relevante, subordonate/
coordonate de catre acestea;
Furnizori publici si privati de
orientare si consiliere
profesionala;
Institutii si organizatii membre
ale consortiilor si
parteneriatelor regionale si
locale in domeniile ocuparii,
educatiei si formarii
profesionale;
Organizatii si institute de
cercetare cu atributii in
domeniul educatiei si formarii
profesionale si
pietei muncii.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Proiectele propuse in cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte vor contribui la realizarea
urmatoarelor operatiuni orientative:

Minim
217.190 lei



Sprijinirea programelor de invatare la locul de
munca pentru elevi și studenti;

Maxim
2.171.895,6
5 lei



Sprijinirea initiativelor de parteneriat intre
școli, universitati, parteneri sociali și
intreprinderi;



Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de
orientare, consiliere si indrumare in sprijinul
tranzitiei de la școala la viata activa.

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

19 iulie 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cpp161.pdf

Finantator

4 Iulie 2013

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Acces si participare la
formare profesionala
continua – cerere de
proiecte de tip strategic
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 2,
DMI 2.3)
NOU!
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Obiectivul
programului

Cresterea ocupabilitatii
persoanelor aflate in
perioada de educatie si
formare profesionala
initiala, precum si
cresterea nivelului de
calificare a persoanelor
angajate pe piata
muncii, in contextul
societatii bazate pe
cunoastere.

Solicitanti eligibili

Furnizori de FPC autorizaţi,
publici şi privaţi;
Centre autorizate de Evaluare
şi Certificare a competenţelor
profesionale;
MMFPSPV şi structuri/agenţii
subordonate/coordonate
acestuia;
ONG-uri, inclusiv asociații
profesionale;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică;
Organizaţii sindicale;
Organizaţii patronale;
Camere de comerţ şi industrie
etc.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Proiectele propuse in cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte vor contribui la realizarea
urmatoarelor operatiuni orientative:

Minim
2.171.900
lei



Maxim
17.375.200
lei






Furnizare de cursuri de calificare si
recalificare a angajatilor;
Acordare de sprijin si stimulente angajatilor in
vederea participarii la FPC;
Sprijinirea angajatilor pentru validarea
cunostintelor dobandite anterior;
Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru
dezvoltarea si diversificarea ofertelor de FPC;
Acordare de facilitati pentru persoanele „greu
de motivat” (adultii necalificati sau cu un nivel
scazut de calificare).

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

19 iulie 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/
cpp164.pdf

Finantator

4 Iulie 2013

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sanse egale si respect
- cerere de propuneri
de proiecte
de tip strategic
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 6,
DMI 6.3)

Obiectivul
programului

Consolidarea
principiului accesului
egal pentru toti pe piata
muncii cu scopul de a
creste oportunitatile de
angajare ale femeilor si
persoanelor apartinând
grupurilor vulnerabile;
Cresterea
constientizarii asupra
principiului egalitatii de
sanse si de gen in
cadrul societatii civile,
incluzând intreg
personalul, experti,
intreprinzatori etc.;
Cresterea
constientizarii asupra
problematicii privind
hartuirea sexuala la
locul de munca;
Asigurarea accesului
egal la ocupare si la
construirea unei cariere
profesionale, in
vederea crearii unei
piete a muncii
inclusive;

Solicitanti eligibili

ONG-uri; Furnizori de servicii
de ocupare acreditati, publici
si privati; Furnizori de FPC
autorizati, publici si privati;
Institutii si organizatii membre
ale Pactelor Regionale si
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare si Incluziune Sociala;
MMFPSPV si structuri/ agentii
subordonate/ coordonate de
acesta; Agentii/institutii
guvernamentale cu atributii in
domeniul ocuparii si incluziunii
sociale; Agentia Nationala
Impotriva Traficului de
Persoane; Membri ai
Comitetelor Sectoriale si
Comitete Sectoriale cu
personalitate juridica;
Organizatii mass-media;
Cooperative sociale;
Organizatii sindicale si
patronate; Autoritati ale
administratiei publice centrale
si locale; Institute de
cercetare in domeniul pietei
muncii; Universitati acreditate,
publice si private; Asociatii
profesionale; Intreprinderi;
Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii.

Activitati eligibile

Operatiunile orientative sunt:
1. Programe de calificare si recalificare pentru
cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor;
2. Programe specifice adresate femeilor interesate
de dezvoltarea carierei, inclusiv sprijin pentru
initierea unei afaceri;
3. Campanii de sensibilizare si schimb de bune
practici in scoli si intreprinderi pentru combaterea
stereotipurilor de gen, inclusiv campanii pentru
femei, in special pentru femeile din zonele rurale si
pentru cele care apartin grupurilor cu nevoi
speciale;
4. Programe de sprijin concentrate pe eliminarea
stereotipurilor de gen din societate, in special prin
mass-media;

Valoarea
grantului

Valoarea
totala
eligibila a
proiectului
va fi
cuprinsa
intre:

minim
2.171.900
lei
maxim
17.375.200
lei

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

5 iulie 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cpp144.pdf

Finantator

5. Furnizarea de sprijin si campanii de
constientizare privind promovarea culturii sanatatii,
combaterea traficului de fiinte umane, a violentei
domestice etc.

Prevenirea si
combaterea violentei
domestice si a traficului
de persoane.
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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sanse egale si respect
in Regiunea Centru cerere de propuneri de
proiecte
de tip grant
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 6,
DMI 6.3)

Obiectivul
programului

Consolidarea
principiului accesului
egal pentru toti pe piata
muncii cu scopul de a
creste oportunitatile de
angajare ale femeilor si
persoanelor apartinând
grupurilor vulnerabile;
Cresterea
constientizarii asupra
principiului egalitatii de
sanse si de gen in
cadrul societatii civile,
incluzând intreg
personalul, experti,
intreprinzatori etc.;
Cresterea
constientizarii asupra
problematicii privind
hartuirea sexuala la
locul de munca;
Asigurarea accesului
egal la ocupare si la
construirea unei cariere
profesionale, in
vederea crearii unei
piete a muncii
inclusive;

Solicitanti eligibili

ONG-uri; Furnizori de servicii
de ocupare acreditati, publici
si privati; Furnizori de FPC
autorizati, publici si privati;
Institutii si organizatii membre
ale Pactelor Regionale si
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare si Incluziune Sociala;
MMFPSPV si structuri/ agentii
subordonate/ coordonate de
acesta; Agentii/institutii
guvernamentale cu atributii in
domeniul ocuparii si incluziunii
sociale; Agentia Nationala
Impotriva Traficului de
Persoane; Membri ai
Comitetelor Sectoriale si
Comitete Sectoriale cu
personalitate juridica;
Organizatii mass-media;
Cooperative sociale;
Organizatii sindicale si
patronate; Autoritati ale
administratiei publice centrale
si locale; Institute de
cercetare in domeniul pietei
muncii; Universitati acreditate,
publice si private; Asociatii
profesionale; Intreprinderi;
Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii.

Activitati eligibile

Operatiunile orientative sunt:
1. Programe de calificare si recalificare pentru
cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor;
2. Programe specifice adresate femeilor interesate
de dezvoltarea carierei, inclusiv sprijin pentru
initierea unei afaceri;
3. Campanii de sensibilizare si schimb de bune
practici in scoli si intreprinderi pentru combaterea
stereotipurilor de gen, inclusiv campanii pentru
femei, in special pentru femeile din zonele rurale si
pentru cele care apartin grupurilor cu nevoi
speciale;
4. Programe de sprijin concentrate pe eliminarea
stereotipurilor de gen din societate, in special prin
mass-media;

Valoarea
grantului

Valoarea
totala
eligibila a
proiectului
va fi
cuprinsa
intre:
- minim
217.190 lei
- maxim
2.171.895,6
6 lei

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

5 iulie 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/cpp151.pdf

Finantator

5. Furnizarea de sprijin si campanii de
constientizare privind promovarea culturii sanatatii,
combaterea traficului de fiinte umane, a violentei
domestice etc.

Prevenirea si
combaterea violentei
domestice si a traficului
de persoane.
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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

COST (Cooperarea
europeana in
domeniul stiintei si
tehnologiei)
NOU!

Obiectivul
programului

Dezvoltarea stiintifica,
tehnologica,
economica, culturala si
societala a Europei

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Retelele de cercetare noi,
inovatoare, interdisciplinare si
cuprinzatoare din Europa.

Sunt binevenite, in special, propunerile care au rol
de precursor pentru alte programe europene
si/sau sunt initiate de cercetatori care se afla la
inceputul carierei.

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

COST este structurata pe noua domenii generale:
Biomedicina si biostiinte moleculare;
Chimie si stiinte si tehnologii moleculare;
Stiintele Pamantului si gestionarea mediului;
Alimentatie si agricultura;
Silvicultura, produse si servicii forestiere;
Persoane, societati, culturi si sanatate;
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor;
Materiale, fizica si nanostiinte;
Transporturi si dezvoltare urbana.
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Valoarea
grantului

Orientativ,
sprijinul
financiar
pentru o
actiune la
care
participa 19
tari se
situeaza in
jurul valorii
de 130.000
euro pe an,
timp de
patru ani.

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

27
septembrie
2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Finantator

4 Iulie 2013
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PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Programul de
invatare de-a lungul
vietii (LLP)-APEL
2013

Obiectivul
programului

Favorizarea
schimburilor reciproce,
cooperarea si
mobilitatea intre
sistemele de educatie
si de formare
profesionala din cadrul
Uniunii Europene,
astfel incat acestea sa
devina un model de
calitate la nivel mondial

Solicitanti eligibili

Administratiile,

Componentele programului LLP sunt urmatoarele

autoritatile locale si regionale,

4 programe sectoriale:
COMENIUS: Invatamant preuniversitar
formare continua pentru personalul didactic din
invatamantul preuniversitar
asistenti COMENIUS (viitoare cadre didactice din
orice domeniu)
proiecte de parteneriat scolar
ERASMUS: Invatamant superior
mobilitati studentesti (de studii)
mobilitati cadre didactice (de predare)
programe intensive
cursuri intensive de limba straina (EILC)
LEONARDO DA VINCI: Formare profesionala
mobilitati studentesti (plasamente)
mobilitati cadre didactice (de formare)
GRUNDTVIG: Educatia adultilor
formare continua a personalului implicat in
educatia adultilor
parteneriate pentru invatare
Program transversal:
dezvoltarea politicilor in domeniul educatiei si
formarii profesionale (inclusiv portofoliul
EUROPASS)
invatarea limbilor straine
utilizarea noilor tehnologii ale informatiei si
comunicarii in educatie
diseminare si valorizare
Programul Jean Monnet – sustine activitati
legate de integrarea europeana si de institutiile si
organizatiile europene in domeniul educatiei si
formarii:
actiunea Jean Monnet
sprijinirea unor institutii europene
sprijinirea unor asociatii europene

centrele de formare,
centrele de cercetare,
universitatile,
scolile,
sindicatele,
federatiile.
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Variabila

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=52&d=56&pa=61&menu=52

Finantator

4 Iulie 2013
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

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

Obiectivul
programului

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, atata
timp cat 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
septembrie
in fiecare an,
pana la
finele
Programului,
in 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Finantator

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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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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Obiectivul
programului

Prin aceasta
componenta a
Programului
Cultura este oferit
sprijin financiar atat
pentru activitati de
analiza si de
diseminare care
sprijina strangerea de
informatii despre
rezultatele proiectelor,
raspunzand astfel
nevoii de date
cantitative solide in
sectorul cultural, cat si
pentru evaluarea
rezultatelor in raport cu
obiectivele
Programului.

Solicitanti eligibili

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atata
timp cat 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
Programului,
in 2013

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Finantator
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Uniunea
Europeana

PROGRAMUL CADRU
7 PENTRU
CERCETARE AL UE
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Obiectivul
programului

- a intari baza stiintifica
si tehnologica a
industriei europene;
- a incuraja
competitivitatea sa la
nivel international,
promovand 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, reprezentand 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.

Valoarea
grantului

variabila

Contributi
a
beneficiar
ului

variabila

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Program de finantare

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

Finantator

4 Iulie 2013
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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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Obiectivul
programului

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
suplimenta
re/Website
program

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

Finantator

4 Iulie 2013

