PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Sprijin pregatitor
pentru elaborarea
Strategiilor de
Dezvoltare Locala
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
19.1)

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sprijinul pregatitor
pentru elaborarea
strategiei de
dezvoltare
locala vizeaza:

Un parteneriat existent
autorizat conform G 26/2000

Derularea unui
proces de
consultare realizat
la nivel local, cu
implicarea, in mod
activ, a actorilor
locali si
organizatiilor din
teritoriu. in acest
fel, potentialul GAL
va analiza atat
nevoile si
oportunitatile de
dezvoltare, cat si
mecanismul de
implicare activa a
populatiei in
dezvoltarea zonei.

Parteneriatele existente/ noi
se vor forma in baza unui
Acord de Parteneriat specific
LEADER

Proiectarea
strategiei de
dezvoltare locala
plasate sub
responsabilitatea
comunitatii
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Un nou parteneriat fara
personalitate juridica

Parteneriatul trebuie sa fie
constituit din maximum 49%
reprezentanti ai sectorului
public. Organizatiile din
mediul urban trebuie sa
reprezinte maximum 25% la
nivel decizional (Comitet
director si AGA) pentru
asociatii autorizate, iar pentru
parteneriate fara
personalitate juridicaformatein baza Acordului de
parteneriat, maximum 25%
din totalul partenerilor.

Activitati eligibile

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru
urmatoarele activitati:

(a) activitati de consultare, animare si grupuri
de lucru in vederea elaborarii SDL, inclusiv
costuri de personal pentru aceste activitati;

(b) consultanta tehnica si financiara in
vederea elaborarii SDL, inclusiv costuri de
personal, achizitia de informatii, date necesare
elaborarii SDL si studii ale zonei.

Valoarea
grantului

Maxim
20.000 euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

8 mai 2015

Informatii
suplimenta
re
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_lea
der_sm19_1_sprijin_pregatitor

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 APRILIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Sesiunea de
finantare pentru
proiecte culturale
din Timbrul Teatral
pentru anul 2015

Sprijinirea de
proiecte si
programe initiate
de institutii publice,
organisme
neguvernamentale,
persoane fizice

Institutii publice, organisme
neguvernamentale, persoane
fizice

Activitati eligibile







NOU!
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Proiecte culturale de interes national
Participarea la concursuri de interpretare
si creatie in tara si strainatate
Promovarea unor actiuni cu participare
romaneasca de peste hotare
sustinerea si protejarea artei teatrale
Completarea fondurilor destinate
sustinerii activitatii tinerilor creatori,
interpreti si executanti
Sprijinirea materiala a creatorilor
interpretilor si executantilor pensionari,
Sprijinirea materiala a revistelor de
specialitate apartinand uniunilor de
creatori
Sprijinirea inscrierii in circuitul national si
international a operelor artistice de
valoare
Cinstirea si perpetuarea memoriei
personalitatilor culturii romanesti si ale
minoritatilor nationale, atat in tara, cat si
in strainatate
Punerea in valoare a patrimoniulu
folcloric si etnografic din Romania
Sustinerea financiara a spectacolelor in
care sunt prezentate opere de creatie ai
caror autori sunt romani sau
reprezentanti ai minoritatilor nationale din
Romania
Sustinerea financiara a premiilor
acordate creatorilor si interpretilor

Valoarea
grantului

Finantarea
pentru un
festival nu
poate
depasi
suma de
25.000 lei.
Finantarea
pentru un
proiect
cultural nu
poate
depasi
suma de
5.000 lei.
Suma
disponibila
pentru
finantarea
nerambursa
bila la
nivelul
anului 2015
va fi
de 200.000
lei.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

21 aprilie 2015

Informatii
suplimenta
re
http://uniter.ro/Noutati/UNITER-anun--355---259--deschis--259--sesiuneade-finan--355-are-pentru-proiecte-culturale-din-Timbrul-Teatral-pentru-anul2015/

Uniunea
Teatrala din
Romania –
UNITER

Program de
finantare

7 APRILIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Apel de proiecte
Retele pentru
Planificarea
Actiunilor
(PROGRAMUL
URBACT III)

NOU!

Obiectivul
programului

Programul va
sprijini orasele in
dezvoltarea de
solutii pragmatice,
noi si durabile, care
imbina intr-o
abordare integrata
aspectele sociale,
economice si de
mediu inconjurator

Solicitanti eligibili

Autoritatile publice locale

in parteneriat cu:
universitati sau centre de
cercetare,
agentii locale,
autoritati regionale sau
nationale

Educatie initiala
pentru o viata
sanatoasa
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 1, DMI 1.1)

APEL NELANSAT

Sprijin pentru
dezvoltarea si
diversificarea
ofertelor
educationale si de
formare

Sprijin pentru
inovare si pentru
dezvoltarea
instrumentelor si
mecanismelor
pentru

Termen
limita

Costurile
eligibile ale
unui proiect
trebuie sa
fie situate
intre 600.00
0
euro si 750.
000 euro

Minim 15%

16 iunie 2015



-

25%

Apel nelansat



Solicitantul poate implementa
proiectul in parteneriat,
compus din una sau mai
multe entitati cu personalitate
juridica, inregistrate in
Romania si/sau in statele
membre ale

Contributia
beneficiarului

Principalul obiectiv al Retelelor pentru
Planificarea Actiunilor este de a imbunatati
capacitatea oraselor europene de a
implementa politici de dezvoltare urbana
durabila si, mai specific, de a le creste
capacitatea de a formula strategii integrate
pentru dezvoltarea urbana durabila.
Prin participarea in aceste Retele pentru
Planificarea Actiunilor, orasele vor avea
ocazia sa schimbe si sa impartaseasca
experiente, probleme si posibile solutii,
generand astfel idei noi in adresarea
provocarilor din aria dezvoltarii urbane
durabile.

Ministerul Tineretului si
Sportului

profesionala
initiala;

imbunatatirea
accesului la
educatie si formare
profesionala initiala
pentru toti.
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Ministerul Educatiei Nationale

Valoarea
grantului





Uniunii Europene.



Dezvoltarea/actualizarea/ imbunatatirea/
testarea si implementarea standardelor
de pregatire profesiona a si a curriculei
(inclusiv revizuire planuri de invatamant,
programe scolare, elaborare/ revizuire
auxiliare curriculare, elaborare material
didactic etc.)
Activitati extracurriculare (doar in ceea ce
priveste educatia nonformala si
informala, in sprijinul achizitiilor de
competente cheie), inclusiv actiuni
inovatoare;
Introducerea unor sesiuni/module
specifice de formare care au ca tematica
egalitatea de gen, egalitatea de sanse,
nediscriminarea si respectul pentru
diversitate destinate grupurilor tinta;
Integrarea principiului dezvoltari durabile
in instrumentele si metodologiile,
procesele de predare si instruire si
activitatile dezvoltate, in vederea cresterii
gradului de constientizare asupra
problemelor de mediu, prevenirea
poluarii etc.;
Activitati inovatoare, interregionale si
transnationale.

Informatii
suplimenta
re
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http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gs1.1.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Activitati eligibile

http://urbact.eu/node/6156

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Sprijin pentru
doctoranzi
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 1, DMI 1.5)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Sprijinirea
doctoranzilor in
vederea participarii
la programele
doctorale pentru a
aborda problemele
majore stiintifice si
de cercetare

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.

1. Furnizarea de sprijin financiar pentru
doctoranzi, inclusiv mobilitati interne si
transnationale, intrasectoriale/intersectoriale;
2. Sprijin financiar pentru participarea tinerilor
doctoranzi la conferinte, seminarii
internationale legate de obiectul cercetarii;
3. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor
sprijinului financiar acordat doctoranzilor,
precum si a mobilitatilor interne si
transnationale, intrasectoriale/intersectoriale;
4. Schimburi si abordare integrata a bunelor
practici, vizite de studiu, organizarea de
seminarii, conferinte;
5. Introducerea de sesiuni specifice de
formare care au ca tematica egalitatea de
gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si
respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila
si protectia mediului pentru grupurile tinta;
6. Introducerea unor sesiuni/module specifice
privind managementul cercetarii in
programele de pregatire pentru grupurile tinta;
7. Sprijin acordat doctoranzilor pentru intarirea
capacitatii de publicare stiintifica, inclusiv prin
analize bibliometrice.

Solicitantul poate implementa
proiectul in parteneriat,
compus din una sau mai
multe entitati cu personalitate
juridica, inregistrate in
Romania si/sau in statele
membre ale Uniunii
Europene. Partenerii din alte
state membre ale UE pot fi
centre/institute de cercetare,
universitati, companii care
desfasoara activitati de
cercetare, centre de
documentare etc., care au
personalitate juridica, care
actioneaza in domenii
relevante pentru activitatea
de cercetare doctorala.

Valoarea
grantului

Valoarea
maxima
1.500.000
euro

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

Valoarea
minima
500.000
euro
Cuantumul
lunar al
bursei nu
poate
depasi
1.800 de
lei/luna/doct
orand
Cuantumul
lunar al
bursei in
strainatate
(pe
perioada
mobilitatii)
nu poate
depasi
4.200 de
lei/luna/doct
orand
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http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/gs_2.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Stagii de practica
si Start Primul loc
de munca
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 2, DMI 2.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Sustinerea
dezvoltarii
aptitudinilor de
munca ale tinerilor
prin efectuarea de
stagii de practica
(internship) pentru
studenti la
potentiali angajatori
si prin efectuarea
de catre absolventi
a stagiului prevazut
de Legea nr.
335/2013 privind
efectuarea stagiului
pentru absolventii
de invatamant
superior

Institutiile de invatamant
superior din sistemul national
de invatamant (conform Legii
nr. 1/2010 – Legea Educatiei
Nationale)

1. Stagii de practica pentru studenti la un
potential viitor loc de munca;
2. Programe de mentorat pentru tinerii
absolventi (in prima etapa a primului loc de
munca dupa absolvire);
3. Activitati care sprijina tinerii absolventi (in
prima etapa a primului loc de munca dupa
absolvire);
4. Organizarea si furnizarea serviciilor de
orientare si consiliere profesionala, inclusiv
construirea de instrumente (baterii de
teste/chestionare de interese/aptitudini etc.)
utile pentru consilierea carierei;
5. Campanii de constientizare in randul
grupurilor tinta avand drept scop promovarea
unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor
de imbolnavire, nevoia de a conserva un
mediu de lucru adecvat;
6. Schimb de experienta si diseminare de
bune practici privind tranzitia de la scoala la
viata activa.

Valoarea
totala
eligibila a
proiectului:
minim
echivalentul
in lei a
50.000 euro
si maximum
echivalentul
in lei a
499.999
euro.
Stagii de
practica
(internship)
pentru
studenti:
Valoarea
maxima a
subventiei
lunare: 600
lei (valoare
impozabila)
Stagii
pentru
absolventi:
Valoarea
maxima a
subventiei
(durata
zilnica 8
ore): 1200
lei (valoare
impozabila)

Potentiali parteneri: angajatori

Contributia
beneficiarului

2%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

7 APRILIE 2015

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/gs_3.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Oportunitati
integrate de
diminuare a
parasirii timpurii a
scolii

Dezvoltarea de
operatiuni integrate
care vor include
programe de
educatie de tip ”A
doua sansa” si
masuri de
prevenire a
fenomenului
parasirii timpurii a
scolii

1. Ministerul Educatiei si
Cercetarii Stiintifice (MECS);
2. Agentii, structuri
subordonate sau aflate in
coordonarea MECS si alte
entitati sau organisme publice
cu atributii in domeniul
imbunatatirii accesului la
educatie si corectarea
fenomenului de parasire
timpurie a scolii, incluziunii
sociale si imbunatatirii
situatiei grupurilor vulnerabile
in educatie;
3. Inspectorate scolare
judetene si institutii
afiliate/subordonate/coordona
te (ex. Centre judetene
pentru resurse si asistenta
educationala etc.);
4. ONG–uri (cu activitate
relevanta in prevenirea
parasirii timpurii a scolii);
5. Institutii de cult si asociatii
religioase.

1. Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de
educatie remediala (validarea invatarii
anterioare, detectarea lacunelor in pregatire,
ore de recuperare, orientare psihologica si
profesionala, indrumare etc.);
2. Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de
tipul „scoala dupa scoala” (cursuri de
alfabetizare si de formare a abilitatilor
numerice etc.);
3. Furnizarea programelor flexibile de
educatie de tip „a doua sansa” care urmaresc
dobandirea competentelor de baza si
dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei
care parasesc timpuri/abandoneaza scoala,
inclusiv pentru populatia adulta.
Proiectele vor fi implementate la nivel
national, regional, multi-regional, punandu-se
accent pe promovarea proiectelor in
parteneriat, inclusiv prin cooperare
transnationala.
Durata de implementare a unui proiect trebuie
sa fie cuprinsa intre minimum 4 luni si maxim
6 luni.

Valoare
totala
eligibila a
proiectului:
minim
echivalentul
in lei a
500.000
euro si
maximum
echivalentul
in lei a
2.000.000
euro

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 2007-2013,
AP 2, DMI 2.2)

APEL NELANSAT
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Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

7 APRILIE 2015

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/gs_4.pdf

Finantator

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Masuri integrate
pentru tinerii
inactivi
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014-2020, AP 1 SI
AP 2)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

1. Cresterea
ocuparii tinerilor
NEETs (care nu
sunt incadrati
profesional si nu
urmeaza niciun
program
educational sau
de formare)
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public
de Ocupare si
cu rezidenta in
regiunile eligibile

Pentru activitatile
implementate in cadrul
obiectivelor specifice 1 si 2:
Entitati relevante (furnizori de
formare, furnizori de servicii
de ocupare/ evaluare si
certificare a competentelor,
sindicate, patronate, ONGuri/ organizatii de tineret etc.)
in parteneriat cu angajatori/
Angajatori

Pentru obiectivele specifice 1 si 2, activitatile
ce pot fi finantate in cadrul prezentei cereri de
propuneri de trebuie sa includa obligatoriu
dezvoltarea si furnizarea unor pachete
integrate personalizate pentru tinerii NEETs,
incluzand in mod obligatoriu, cumulativ,
urmatoarele masuri (dupa inregistrarea
tinerilor NEETs inactivi care devin astfel tineri
NEETs someri):

Serviciul Public de Ocupare
(inclusiv unitatile cu
personalitate juridica din
subordinea sa) in parteneriat
cu entitati relevante
(angajatori, furnizori de
formare, furnizori de servicii
de ocupare evaluare si
certificare a competentelor,
sindicate, patronate, ONGuri/ organizatii de tineret etc)

b)

2. Imbunatatirea
nivelului de
competente al
tinerilor NEETs
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public
de Ocupare si
cu rezidenta in
regiunile eligibile

3. Cresterea
numarului
tinerilor NEETs
inactivi
inregistrati la
serviciul public
de ocupare
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Entitatile selectate/
desemnate pentru
implementarea schemelor de
grant global in domeniul
antreprenoriatului

Pentru activitatile
implementate in cadrul
obiectivului specific 3:
MMFPSPV/ SPO (inclusiv
unitatile cu personalitate
juridica din subordinea sa) in
parteneriat cu entitati cu
activitate relevanta (inclusiv
asociatii, ONG-uri ale
tinerilor)

a)

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

realizarea profilului individual al tinerilor
NEETs
informare, orientare si consiliere in
functie de nivelul educational si
profesional al fiecarui tanar

Pachetele integrate acopera urmatoarele tipuri
de masuri:






Masuri active de ocupare
Imbunatatirea nivelului de educatie si
competente
Facilitarea participarii pe piata muncii
Incurajarea mobilitatii fortei de munca
incurajarea antreprenoriatului si a
ocuparii pe cont propriu

Pentru obiectivul specific 3, vor fi sustinute din
FSE actiuni care vizeaza identificarea tinerilor
NEETs inactivi si inregistrarea acestora la
SPO in vederea asigurarii unei implementari
eficiente a schemelor de sprijin la nivelul
intregii tari
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http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/ghid1.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Prevenirea si
corectarea
fenomenului de
parasire timpurie
a scolii
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014-2020, AP 2,
DMI 2.2)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Prevenirea
fenomenului de
parasire timpurie a
scolii, in special
pentru populatia
roma, persoanele
cu dizabilitati si
persoanele din
mediul rural,
precum si alte
categorii de grupuri
vulnerabile

1. ONG–uri (cu activitate
relevanta in prevenirea
parasirii timpurii a scolii)
2. Unitati de invatamant
(ISCED 0-3) acreditate,
publice si private, din reteaua
scolara nationala;
3. Furnizori de orientare si
consiliere scolara, publici si
privati;
4. Institutii de cult si asociatii
religioase;
5. Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
6. Institutii/agentii
guvernamentale cu atributii in
domeniul incluziunii sociale.

1. Organizarea campaniilor de crestere a
gradului de constientizare in vederea
prevenirii si reducerii fenomenului de parasire
timpurie a scolii;
2. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de
orientare, consiliere si asistenta
educationala in vederea prevenirii/corectarii
fenomenului de parasire timpurie a
scolii (pentru persoanele cu risc de parasire
timpurie a scolii si pentru familiile acestora)
/abandon scolar;
3. Diversificarea, dezvoltarea si furnizarea
serviciilor de consiliere pentru parinti pentru a
intelege importanta educatiei si a interventiei
timpurii, precum si rolul lor in educatia copiilor;
4. Reintegrarea tinerilor delincventi in
educatie;
5. Crearea, dezvoltarea si consolidarea
retelelor si parteneriatelor intre scoli,
institutii locale, servicii de ocupare, servicii
sociale si de sanatate etc;
6. Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de
educatie remediala;
7. Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de
tipul „scoala dupa scoala” (in special
cursuri de alfabetizare si de formare a
abilitatilor numerice etc.);
8. Dezvoltarea activitatilor de tipul „scoala de
vara/duminica” si de gradinita, in special
pentru persoanele apartinand grupurilor
vulnerabile si familiilor acestora;
9. Furnizarea programelor flexibile de
educatie de tip „a doua sansa” care
urmaresc dobandirea competentelor de
baza si dezvoltarea abilitatilor personale
pentru cei care parasesc timpuriu/
abandoneaza scoala;
etc
Activitatile 7 si 9 sunt obligatorii.

Furnizarea
competentelor si
abilitatilor de baza
necesare
persoanelor care
au parasit timpuriu
scoala

In cadrul prezentei cereri de
propuneri de proiecte
parteneriatul este obligatoriu.
Parteneriatul poate include
mai multe entitati cu
personalitate juridica,
inregistrate in Romania si/sau
in statele membre ale Uniunii
Europene.
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Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

Minim 15% beneficiarii
ordonatori de
credite ai
bugetului de
stat, bugetului
asigurarilor
sociale de stat
si ai bugetelor
fondurilor
speciale si
entitatile aflate
in subordine
sau in
coordonare
finantate
integral din
bugetele
acestora

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

Minim 2% institutii publice,
entitati publice
locale, persoane
juridice de drept
privat
fara scop
patrimonial
Minim 5% persoane
juridice de drept
privat
cu scop
patrimonial
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http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/188.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Obiectivul
programului

Formare
profesionala
continua pentru
angajati

Furnizare cursuri
de calificare si
recalificare a
angajatilor;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014-2020, AP 2,
DMI 2.3)

APEL NELANSAT

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

Solicitanti eligibili

1. Furnizori de FPC
autorizati, publici si privati;
2. Centre autorizate de
Evaluare si Certificare a
competentelor profesionale;
3. ONG-uri;
4. Organizatii sindicale si
patronate;
5. Asociatii profesionale,
camere de comert si
industrie.

1.

2.
Depunerea unei cereri de
finantare se va realiza
obligatoriu in parteneriat.
Solicitantul trebuie sa
implementeze proiectul in
parteneriat, compus din una
sau mai multe entitati cu
personalitate juridica,
inregistrate in Romania sau
inregistrate in alte state
membre UE.
Categoriile de parteneri
eligibili sunt similare
categoriilor de solicitanti
eligibili.
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Activitati eligibile

3.

4.

Sprijinirea angajatilor in vederea
participarii la FPC pentru obtinerea unei
calificari sau pentru cresterea nivelului de
calificare (respectiv trecerea de la un
nivel de calificare la un alt nivel superior),
inclusiv asigurarea costurilor de
transport, hrana pe durata desfasurarii
formarii, stimulente menite sa
imbunatateasca participarea eficienta a
angajatilor la FPC prin finantarea bazata
pe performante etc.;
Sprijinirea angajatilor in vederea validarii
si certificarii rezultatelor invatarii
anterioare;
Campanii de promovare adresate
angajatilor si angajatorilor privind
beneficiile participarii la programele de
FPC care ofera calificare completa/
recalificare;
Schimb de experiente si diseminarea
bunelor practici si a lectiilor invatate in
domeniul FPC.

In cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte, grupul tinta eligibil este format din:
angajati ai intreprinderilor/institutiilor din
sectoarele economice incluse in directiile
actuale de politica industriala. Directiile de
politica industriala mentionate in Strategia
Nationala pentru Competitivitate 2014-2020
sunt: turism si ecoturism, textile si pielarie,
lemn si mobila, industrii creative, industria
auto si component, tehnologia informatiilor si
comunicatiilor, procesarea alimentelor si a
bauturilor, sanatate si produse farmaceutice,
energie si management de mediu,
bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit
si acvacultura ), biofarmaceutica si
biotehnologii. Pe langa domeniile enumerate
mai sus, pot fi eligibile, fara a fi limitative, si
alte domenii: Exemplu: Constructii; Servicii.

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

Minim 15% beneficiarii
ordonatori de
credite ai
bugetului de
stat, bugetului
asigurarilor
sociale de stat
si ai bugetelor
fondurilor
speciale si
entitatile aflate
in subordine
sau in
coordonare
finantate
integral din
bugetele
acestora

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

Minim 2% institutii publice,
entitati publice
locale, persoane
juridice de drept
privat
fara scop
patrimonial
Minim 5% persoane
juridice de drept
privat
cu scop
patrimonial

7 APRILIE 2015

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/187.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Romani
antreprenori in
Europa
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014-2020, AP 3,
DMI 3.1)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Cresterea
constientizarii si
promovarea
atitudinii pozitive
fata de cultura
antreprenoriala;
Implementarea de
programe si servicii
inovatoare pentru
incurajarea
antreprenoriatului
si dezvoltarea
culturii
antreprenoriale;

Incurajarea
antreprenoriatului
prin servicii de
sprijin pentru
initierea unei
afaceri.
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Solicitanti eligibili

1. Intreprinderi, indiferent de
natura capitalului si forma de
organizare;
2. Furnizori de FPC
autorizati, publici si privati;
3. Organizatii sindicale si
patronate;
4. Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
5. Asociatii profesionale;
6. Camere de comert si
industrie;
7. ONG-uri
8. Ministerul Economiei,
Comertului si Mediului de
Afaceri si institutii/ agentii/
organizatii subordonate/
coordonate de acesta.
Solicitantul trebuie sa
implementeze proiectul in
parteneriat, compus din una
sau mai multe entitati
cu personalitate juridica,
inregistrate in Romania sau
inregistrate in alte state
membre UE.

Activitati eligibile





Activităti integrate cuprinzând consiliere,
sprijin pentru initierea afacerilor, formare
profesională, activităti de asistentă şi
post-asistentă în sprijinul initierii
afacerilor şi a ocupării pe cont propriu;
Activități de formare profesională în
vederea dezvoltării şi consolidării noilor
domenii de ocupare şi antreprenoriat
(mediu, cultură, societate informatională,
servicii personale/individualizate etc.);

etc
Grupul tinta eligibil este format din persoane
cu varsta peste peste 18 de ani, care doresc
sa initieze o activitate independenta. Grupul
tinta al proiectului trebuie sa aiba domiciliul/
resedinta in Romania in regiunile de
implementare si, in ultimii 5 ani, sa fi
desfasurat minim 6 luni activitati intr-un stat
membru UE (altul decat Romania) in
sectoarele economice incluse in directiile
actuale de politica industriala.
In cadrul fiecarui proiect selectat se va
finanta un concurs de idei de afaceri.
Competitia de idei de afaceri va fi deschisa
publicului larg, nu doar persoanelor din grupul
tinta care au participat la programul de
formare in domeniul antreprenoriatului in
cadrul proiectului.
Minim 50% din ideile de afaceri selectate
trebuie sa fie dezvoltate de persoane din
grupul tinta eligibil care apartin categoriei de
varsta 18-25 de ani.
Fiecare plan de afaceri selectat va fi finantat
prin acordarea unei subventii.
Fiecare intreprindere infiintata in cadrul
schemei de ajutor de minimis va trebui sa
asigure crearea a cel putin 3 locuri de munca.
Cele 3 persoane nou angajate trebuie sa fie
someri sau persoane in cautarea unui loc de
munca, cu domiciliul in Romania si resedinta
in alt stat membru UE cu exceptia Romaniei.

Valoarea
grantului

-

Contributia
beneficiarului

Minim 6% beneficiarii
ordonatori de
credite ai
bugetului de
stat, bugetului
asigurarilor
sociale de stat
si ai bugetelor
fondurilor
speciale si
entitatile aflate
in subordine
sau in
coordonare
finantate
integral din
bugetele
acestora

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

Apel nelansat

Minim 2% institutii publice,
entitati publice
locale, persoane
juridice de drept
privat
fara scop
patrimonial
Minim 5% persoane
juridice de drept
privat
cu scop
patrimonial

7 APRILIE 2015

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/189.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Atragerea de
personal cu
competente
avansate din
strainatate pentru
consolidarea
capacitatii CD

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
A 1.1.4)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Crearea de nuclee
de competenta
stiintifica si/sau
tehnologica de inalt
nivel, la standarde
europene, in cadrul
unei institutii CD, al
unei universitati
sau al unei
intreprinderi gazda,
prin atragerea de
specialisti din
strainatate, de
orice nationalitate,
cu competenta
recunoscuta.

Organizatie de cercetare: o
entitate, precum o
universitate sau un institut de
cercetare, indiferent de
statutul sau juridic sau de
modul sau de finantare, al
carei scop principal este de a
realiza in mod independent
cercetare fundamentala,
cercetare industriala sau
dezvoltare experimentala sau
de a disemina la scara larga
rezultatele unor astfel de
activitati prin predare,
publicare sau transfer de
cunostinte
Intreprinderi cu obiect de
activitate cercetaredezvoltare (este considerata
intreprindere orice entitate
care desfasoara o activitate
economica, indiferent de
forma juridica si de
dimensiunea acesteia)

Activitati eligibile

Directorul de proiect este obligatoriu
specialistul din strainatate (de inalt nivel
international).
In echipa proiectului, in afara specialistului din
strainatate sunt inclusi cercetatori/specialisti
cu activitate CD din institutia gazda, dar
numarul acestora este limitat la maximum 7
persoane. Proiectul poate sa prevada pozitii
vacante de doctorand sau postdoctorale, al
caror numar nu este limitat, dar care pot fi
ocupate doar de persoane care nu sunt si nu
au mai fost angajate in institutia gazda.
Proiectele se pot adresa numai domeniilor de
specializare inteligenta si sanatatii. Durata
proiectelor este de maximum 48 luni.
Pentru aceste proiectele sunt eligibile
urmatoarele tipuri de activitati:

activitati de cercetare fundamentala;

activitati de cercetare industriala;

activitati de dezvoltare experimentala;

activitati privind realizarea de studii de
fezabilitate pregatitoare pentru activitatile
CD

activitati pentru obtinerea, validarea si
protejarea drepturilor de proprietate
industriala (numai pentru organizatii de
cercetare si IMM-uri);

activitati de informare si publicitate
pentru proiect (numai pentru organizatii
de cercetare);

management de proiect (numai pentru
organizatii de cercetare).

Valoarea
grantului

Maxim
9.000.000
lei

Contributia
beneficiarului

Organizatii de
cercetare: 0%

Intreprinderi:
variabil

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/sectiunea_e_v7-_4-032015.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

7 APRILIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Proiecte de
investitii pentru
institutii publice
CD/ universitati
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
A 1.1.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Sprijinirea
institutiilor publice
de cercetare in
vederea cresterii
capacitatii lor de
cercetaredezvoltare si de
transfer de
cunostinte prin
crearea sau
modernizarea unor
centre/ laboratoare/
instalatii de
cercetare care pot
deservi cerintele de
inovare ale unor
structuri cu
potential de cluster,
existente sau
emergente, din
sectoare
economice
competitive sau cu
potential de
crestere la nivel
national sau al
comunitatilor unde
se dezvolta aceste
investitii de
cercetare.

Institutele de cercetare de
drept public sau de
invatamant superior de stat
cu o performanta
institutionala de cercetare
inalta, demonstrata de
calificativul obtinut in urma
procesului de evaluare (“A+”
si “A” pentru institute CD,
respectiv “B” universitati de
educatie si cercetare
stiintifica si “C” universitati de
cercetare avansata si
educatie).

Se finanteaza numai proiectele a caror arie
tematica de cercetare viitoare se
concentreaza pe urmatoarele domenii
tematice prioritare:

Bioeconomia

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,
spatiu si securitate

Energie, mediu si schimbari climatice

Eco-nano-tehnologii si materiale
avansate

Sanatate, domeniu prioritar de interes
national.

Valoarea
asistentei
publice
nerambursa
bile este
cuprinsa
intre
4.500.000
lei si
90.000.000
lei

Vor fi sprijinite acele institutii
de CD/universitati publice
care vor face dovada
conectarii lor cu o structura
economica de tip cluster/parc
tehnologic/pol de
competitivitate/parc stiintific,
in vederea transferului si
valorificarii rezultatelor
cercetarii obtinute cu aceste
investitii de agenti economici
membri ai structurii
respective.

In cadrul prezentului apel de proiecte se vor
sprijini:
Constructia de noi laboratoare, centre de
cercetare, inclusiv dotarea acestora cu
echipamente si instrumente de cercetare;
Modernizarea, extinderea, consolidarea si
schimbarea de destinatie a laboratoarelor,
centrelor de cercetare existente, inclusiv
dotarea acestora cu echipamente si
instrumente de cercetare;

Valoarea
totala a
proiectului
(cheltuieli
eligibile si
cheltuilei
neeligibile)
nu
depaseste
echivalentul
in lei a 50
milioane de
euro.

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel nelansat
Ghidul
solicitantului
este supus
consultarii
publice in
perioada 4 17 martie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/final-ghidsolicitant-_1-1-1-infra_-publice-0-03-2015-2.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

Dotarea laboratoarelor, centrelor de cercetare
existente cu echipamente si instrumente de
cercetare.

7 APRILIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Parteneriate pentru
transfer de
cunostinte

Aceasta actiune
urmareste sa
incurajeze
interactiunea
institutiilor de
invatamant
superior si
institutiilor de CD
cu mediul de
afaceri, prin
finantarea
accesului
intreprinderilor la
expertiza extinsa si
la facilitatile
organizatiilor de
cercetare in scopul
comercializarii
rezultatelor de
cercetare catre
intreprinderile care
isi dezvolta afaceri
cerute de piata.

Unitatile si institutiile CD de
drept public care fac parte din
sistemul national de CD:
institute nationale de
cercetare-dezvoltare,
institutii de invatamant
superior de stat acreditate
sau structuri de cercetaredezvoltare ale acestora, fara
personalitate juridica,
constituite conform Cartei
universitare, institute, centre
sau statiuni de cercetaredezvoltare din subordinea
Academiei Romane sau a
academiilor de ramura, alte
institute, centre sau statiuni
de cercetare-dezvoltare
organizate ca institutii publice
ori de drept public, centre
internationale de cercetaredezvoltare infiintate in baza
unor acorduri internationale,
institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societatilor nationale,
companiilor nationale si
regiilor autonome

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
2014-2020, AP 1,
A 1.2.3)

APEL NELANSAT
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Activitati eligibile

Tip A. Activitati pentru stimularea transferului
de cunostinte
Tip B. Activitati privind accesul intreprinderilor
la facilitatile, instalatiile, echipamentele
organizatiilor de cercetare pentru realizarea
de analize, testari, experimente, caracterizari,
etichetarea calitatii si certificare pentru
dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode
noi sau imbunatatite
Tip C. Activitati de transfer de
abilitati/competente de cercetare-dezvoltare si
de sprijinire a inovarii
Tip D. Activitati de cercetare industriala si/sau
dezvoltare experimentala realizate in
colaborare efectiva cu o intreprindere
Tip E. Activitati de management de proiect
(inclusiv activitati de informare si publicitate
privind proiectul).
Pentru executarea activitatilor de tip B si C,
organizatia de cercetare poate incheia unul
sau mai multe contracte subsidiare cu o
intreprindere.

Valoarea
grantului

Valoarea
finantarii
publice
nerambursa
bile, pentru
un proiect,
este
cuprinsa
intre
4.500.000
lei si
13.500.000
lei.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel nelansat
Ghidul
solicitantului
este supus
consultarii
publice in
perioada 4 17 martie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/finaldraft-ghid-ktp_-13-02-2015-5.pdf

Finantator
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Obiectivul
programului

Programul national
multianual de
infiintare si
dezvoltare de
incubatoare
tehnologice si de
afaceri

Dezvoltarea
sectorului
intreprinderilor mici
si mijlocii (IMM) din
Romania, prin
infiintarea unor noi
incubatoare de
afaceri, precum si
prin dezvoltarea
incubatoarelor de
afaceri deja
existente.

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Autoritatea Publica Locala
sau autoritatea privata
reprezentativa la nivel
national in domeniul
antreprenoriatului.
Beneficiari finali:
Potentiali intreprinzatori care
intentioneaza sa infiinteze o
intreprindere in conformitate
cu legislatia nationala (IMMuri nou-infiintate) sau
intreprinderi deja existente
(IMM-uri cu istoric de
functionare), care se
incadreaza in categoria IMMurilor.

Activitati eligibile

In cadrul Programului, autoritatile publice
locale partenere vor pune la dispozitia
incubatoarelor de afaceri spatii cu titlu gratuit
si facilitatile necesare pentru a asigura
functionalitatea acestora in beneficiul IMMurilor selectate.
Beneficiile firmelor incubate sunt:
a) asigurarea, cu titlu gratuit, de spatii de
birouri mobilate si dotate cu echipament IT&C,
spatii de productie in limita disponibilitatii;
b) acces la sali de training, sali de
conferinte, spatii expozitionale;
c) acces la infrastructura de utilitati a
incubatorului (energie termica, electrica, apa,
gaz etc.), acces la telecomunicatii si internet;
d) acces la servicii administrative
(curatenie, paza, secretariat) prestate prin
intermediul Administratorului Incubatorului;
e)

alocatii financiare nerambursabile;

f)
acces servicii de informare si
documentare oferite de Administratorul
Incubatorului;
g) acces la instruire, consultanta si
asistenta in perioada de pre-incubare pentru
elaborarea planurilor de afaceri si de
marketing, a studiilor de fezabilitate etc.;

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.aippimm.ro/files/articles_files/94/6255/proiect-procedura-incubatoare2015.doc

Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

h) acces la asistenta pentru dezvoltarea de
parteneriate nationale si internationale.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Programul
ROSENC de
Eficientizare
Energetica in
Iluminat

APEL NELANSAT

Europa pentru
Cetateni
Componenta 2:
Implicare
democratica şi
participare civica
Masura 2.1
Infratirea intre
localitati
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Reducerea
consumului de
energie si a
cheltuielilor anuale
de intretinere cu
iluminatul public
stradal ale
autoritatilor publice
locale prin
modernizarea si
eficientizarea
sistemelor de
iluminat public
stradal.

Autoritati publice locale din
Romania

Se acorda:

Consultanta gratuita in initierea unei
achizitii pentru modernizarea sistemelor
de iluminat;

Sprijin in identificarea furnizorilor pentru
modernizarea sistemelor de iluminat
dupa conceptul descris.

20.000 100.000 de
euro

-

Apel nelansat

Incurajarea
participarii
democratice si
civice a cetatenilor
la nivelul Uniunii.

Autoritati locale sau
comitetele de infratire ale
acestora sau alte organizatii
nonprofit care reprezinta
autoritatile locale

Masura vizeaza sustinerea proiectelor care
reunesc o gama larga de cetateni din
localitatile infratite in jurul unor teme
corespunzatoare obiectivelor programului. Se
acorda intiietate proiectelor care abordeaza
prioritatile definite anual pentru aceasta
masura, enumerate la adresa:
http://ec.europa.eu/citizenship/newsevents/news/09122014_wp2015_en.htm

Maxim
25.000 euro

-

1 septembrie
2015

Un proiect trebuie sa implice
autoritati locale din cel putin
doua tari eligibile, dintre care
cel putin una este stat
membru al UE

Masura urmareste promovarea participarii
civice la procesul de elaborare a politicilor
Uniunii si sporirea oportunitatilor de
angajament societal si voluntariat la nivelul
Uniunii.
Infratirea trebuie inteleasa in sens larg si se
refera la localitatile care au semnat sau
urmeaza sa semneze acorduri de infratire,
precum si la municipalitatile care, prin alte
forme de parteneriat, incurajeaza cooperarea
si legaturile culturale dintre ele.
Un proiect trebuie sa implice cel putin 25 de
participanti invitati.
Durata maxima a reuniunii: 21 de zile.

Informatii
suplimenta
re

http://www.europapentrucetateni.eu/files/2014/Ghidul%20p
rogramului%20Epc%20revizuit%20%20sept%202014%20
RO.pdf

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

http://rosenc.ro/ro/preei/

Clusterul de
Energii
Sustenabile
din Romania
– ROSENC

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Europa pentru
Cetateni
Componenta 2:
Implicare
democratica şi
participare civica
Masura 2.2 Retele
de orase

Obiectivul
programului

Incurajarea
participarii
democratice si
civice a cetatenilor
la nivelul Uniunii.

Solicitanti eligibili

Orase/municipalitati sau
comitete de infratire sau
retele ale acestora;
alte autoritati locale/
regionale;
federatii/asociatii de autoritati
locale;

Se acorda intaietate retelelor care vizeaza
teme legate de prioritatile anuale, enumerate
la adresa:
http://ec.europa.eu/citizenship/newsevents/news/09122014_wp2015_en.htm
Se asteapta ca retelele de orase:


sa integreze o serie de activitati privind
temele de interes comun care trebuie
abordate in contextul obiectivelor
programului sau al prioritatilor anuale;



sa stabileasca grupuri tinta pentru care
temele alese sunt relevante in mod
special si sa implice membri ai
comunitatii care isi desfasoara activitatea
in domeniul respectiv (de exemplu,
experti, asociatii locale, cetateni si
grupuri de cetateni afectati in mod direct
de tema aleasa etc.);



sa serveasca drept fundament pentru
initiative si actiuni viitoare intre orasele
implicate cu privire la aspectele abordate
sau la alte aspecte de interes comun.

organizatii nonprofit care
reprezinta autoritatile locale.
Pe langa solicitantii de tipul
indicat, organizatiile nonprofit
ale societatii civile pot fi
parteneri in cadrul proiectelor.
Un proiect trebuie sa implice
municipalitati din cel putin 4
tari eligibile, dintre care cel
putin una este stat membru al
UE.
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Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Maxim
150.000
euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

1 septembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://www.europapentrucetateni.eu/files/2014/Ghidul%20progra
mului%20Epc%20revizuit%20%20sept%202014%20RO.pdf

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Internationalizarea
clusterelor
(COSME)

Colaborarea mai
stransa intre
clustere si retele de
afaceri la
nivel transfrontalier
si in afara limitelor
sectoriale, precum
si accelerarea
dezvoltarii
Parteneriatului
Strategic European
al Clusterelor, care
sa conduca la
cooperarea cluster
elor in domenii de
interes strategic, in
special pentru
dezvoltarea
industriilor
emergente

Un consortiu poate fi realizat
din minimum 3 clustere sau/si
organizatii de retele provenite
din 3 tari diferite

Componenta 1 Sprijinirea actiunilor
pregatitoare pentru stabilirea si conturarea de
noi Parteneriate Strategice Europene ale
Clusterelor (European Strategic Cluster
Partnerships-ESCPs). Actiuni finantate:

Component
a1
Maxim
187.500
euro/proiect





realizarea de parteneriate;
consultanta pentru a dezvolta o
reprezentare juridica a consortiului.

Minim 25%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

21 aprilie
2015

Component
a2
Maxim
450.000
euro/proiect

Componenta 2 Sprijin, testare si dezvoltare
pentru prima implementare a unui Parteneriat
Strategic European al Clusterelor.
Actiuni finantate:
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identificarea de parteneri strategici din
Europa;

Contributia
beneficiarului

http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

activitati de cooperare cu tarile terte;
activitati de promovare in comun si
marketing al tarilor terte vizate;
activitati internationale de matchmaking
cu tarile terte, care implica membri ai
parteneriatului, cum ar fi IMM-urile,
pentru a facilita actiuni de tipul „cluster
to-cluster” (C2C) si intalniri personalizate
(B2B);
programe de formare si activitati de
monitorizare.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Asistenta
autonoma la
domiciliu

Obiectivul
programului

Sporirea calitatii
vietii persoanelor in
varsta si
consolidarea bazei
industriale in
Europa, prin
utilizarea
tehnologiei
informatiei si
comunicatiilor
(TIC).

Solicitanti eligibili

Institutii publice, centre de
cercetare, companii mari si
IMM-uri, asociatii, organizatii
ale utilizatorilor finali

Activitati eligibile

Proiecte inovatoare, transnationale si
multidisciplinare de colaborare bazate pe TIC
cu o orientare clara de piata care sprijina
persoanele in varsta sa traiasca:

independent cat mai mult timp, ceea ce
inseamna cu un cat mai mic ajutor
(profesional) posibil si cu alegerea si
controlul asupra deciziilor,
echipamentelor si asistentei;

activ, in sensul de a fi responsabili de
propriile lor vieti si de a participa in
societate in felul in care doresc.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Bugetul total
al
proiectului:
1-7 milioane
euro

Contributia
minima in cazul
companiilor:
minim 50%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

28 mai 2015

Valoarea
grantului:
maxim 3
milioane
euro

Prioritatea cheie pentru proiecte ar trebui sa
fie oferirea si gestionarea de solutii orientate
pe TIC care vor sprijini adultii mai in varsta ce
traiesc la ei acasa si care:

integreaza tehnologiile existente sau
dezvoltarea de tehnologii si infrastructuri
in solutii usor de utilizat, accesibile si
durabile care abordeaza o gama de
nevoi,

au un potential ridicat de a fi
comercializate si scalabile.
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http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2015/

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Obiectivul
programului

Programul de
burse si
cooperare interinstitutionala in
domeniul
invatamantului sup
erior finantat prin
Mecanismul
Financiar al
Spatiului
Economic
European 20092014

Sprijinirea studentil
or din orice ciclu de
studiu si a
personalului din
universitatile
romanesti pentru a
realiza mobilitati
transnationale
in Norvegia,
Liechtenstein si
Islanda
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Solicitanti eligibili

Universitatile din Romania,
precum si cele din statele
donatoare (pentru
componenta de vizite
pregatitoare)
Pot candida pentru proiectele
de mobilitate numai
universitatile posesoare
a Cartei Erasmus aprobate
de Comisia Europeana.
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 Romania si pot fi
universitati sau institute/
centre de cercetare, ONGuri, intreprinderi, etc.

Activitati eligibile

Vizite pregatitoare
Proiecte de mobilitate (studenti, personal
didactic si nedidactic din universitati)
Proiecte de cooperare inter-institutionala

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Pentru vizite
pregatitoare si
proiecte de
mobilitate – 0%
Pentru
proiectele de
cooperare interinstitutionala –
minim 10%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

31 martie
2015 - pentru
proiecte de
mobilitate si
pentru
proiecte de
cooperare
interinstitutionala
30 mai 2015 pentru vizite
pregatitoare
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http://www.see-burse.ro/pagina/despre_granturile_see

Norvegia
Islanda
Lichtenstein

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si
securitatii Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate

PAGINA 20 DIN 22

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast
er_calls.html

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Imbunatatirea
sansele de
angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanti eligibili

Autoritati publice
Companii / intreprinderi
Institutii publice/private
Institutii scolare

Activitati eligibile

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei
si Formarii Profesionale:




Institutii universitare
Organizatii
nonguvernamentale

Actiuni gestionate de Agentia Executiva
pentru Educatie, Audiovizual si Cultura de la
Bruxelles:
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor
cu responsabilii politicilor de tineret

”Aliantele cunoasterii”
”Aliantele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitatii institutionale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European
de Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Termene in
2015:
4 martie si 30
aprilie pt
proiecte de
mobilitate si
parteneriate
strategice,
4 februarie, 30
aprilie si
1 octombrie
pt proiectele
de tineret,
26 februarie pt
Aliantele
cunoasterii si
Aliantele
competentelor
sectoriale,
3 aprilie si 2
septembrie pt
dezvoltarea
capacitatii
institutionale
in domeniul
tineretului,
26 februarie pt
Actiuni Jean
Monnet,
22 ianuarie pt
Actiuni in
domeniul
sportului

Informatii
suplimenta
re
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http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

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

Valoarea
grantului

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.

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.

Contributia
beneficiarului

Garantiile
individuale se
acorda in euro
sau in moneda
nationala si pot
acoperi maxim
80% din
valoarea unui
imprumut.

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrast
ructura-descrierea-produsului

Fondul
National de
Garantare a
Creditelor
pentru
intreprinderi
Mici si Mijlocii

Program de
finantare
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