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Program de finantare

Norvegia,
Islanda,
Luxemburg
, Guvernul
Romaniei

Programul de burse
si cooperare interinstitutionala in
domeniul
invatamantului superi
or

NOU!

Obiectivul
programului

Dezvoltarea capitalului
uman si a capitalului
de cunoastere in
Romania

Solicitanti eligibili

Universitatile din Romania
Pentru Vizite Pregatitoare pot
candida si universitati din
Statele Donatoare.
Pentru Proiectele de
Mobilitate, numai
universitatile posesoare a
Cartei Erasmus aprobate de
Comisia Europeana pot
candida.
In cazul proiectelor de
cooperare inter-institutionala,
o universitate din Romania
poate candida in numele unui
consortiu format din cel putin
3 institutii diferite, dintre care
cel putin una trebuie sa fie o
universitate dintr-unul din
Statele Donatoare; ceilalti
membri ai consortiului pot
proveni din Statele Donatoare
sau din Statele Beneficiare si
pot fi universitati sau
institute/centre de
cercetare, ONG-uri,
intreprinderi, etc.
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Activitati eligibile

Tipuri de proiecte finantate:




Vizite Pregatitoare
Proiecte de mobilitate (studenti,
personal didactic si nedidactic din
universitati)
Proiecte de cooperare interinstitutionala

Valoarea
grantului

Variabila

Contributi
a
beneficiar
ului

Termen
limita

Pentru
vizite
pregatitoar
e si
proiecte de
mobilitate,
minim 0%

18
octombrie
2013 pentru
Proiecte de
Mobilitate

Pentru
proiectele
de
cooperare
interinstitutional
a minim
10%

8 noiembrie
2013 pentru
Proiecte de
Cooperare
InterInstitutionala

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.see-burse.ro/pagina/apeluri_la_propuneri

Finantator

7 Octombrie 2013
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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

7 Octombrie 2013
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Uniunea
Europeana

PROGRAMUL CADRU
7 PENTRU
CERCETARE AL UE

Pagina 3 din 4

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

7 Octombrie 2013
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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

7 Octombrie 2013

