PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin pentru
investiţii în
procesarea/
marketingul
produselor
agricole

(PROGRAMUL
NAȚIONAL
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2)

NOU!

Obiectivul
programului

Înființarea
și/ sau modernizare
a unităților de
procesare și
comercializare;

Persoana fizică autorizată

Introducerea de noi
tehnologii pentru
dezvoltarea de noi
produse și procese;

Societate în nume colectiv –
SNC

Aplicarea măsurilor
de protecția
mediului inclusiv
scăderea
consumului de
energie și a
emisiilor GES;
Promovarea
investițiilor pentru
producerea și
utilizarea energiei
din surse
regenerabile;
Creşterea numărului
de locuri de muncă.
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Solicitanți eligibili

Activități eligibile



înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și
dotarea unităților de procesare, inclusiv
investiții privind marketingul produselor (ex.
etichetare, ambalare);



înființarea, extinderea și/ sau modernizarea
de rețele locale de colectare, recepție,
depozitare, condiționare, sortare și capacități
de ambalare;

Întreprinderi individuale
Întreprinderi familiale

Societate în comandită
simplă – SCS



Societate pe acţiuni – SA
Societate în comandită pe
acţiuni – SCA
Societate cu răspundere
limitată – SRL
Cooperative agricole
Societăți cooperative
Grup de producători



Valoarea
grantului

îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și
conformarea cu noile standarde impuse de
legislația europeană pentru prelucrarea și
comercializarea produselor agro-alimentare; 
producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a
energiei produsă cu ajutorul pompelor de
căldură, în cadrul unității procesatoare
exclusiv pentru consumul propriu și investiții
pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca
și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare
de investiţii.

Maxim
1.000.000
Euro/
proiect
pentru
IMM pt.
investiţii
care nu
conduc la
un lant
alimentar
integrat;

Contribuția
beneficiarului

Minim 50%
pentru IMM-uri
și grupuri de
producători/
cooperative

Termen
limita

30
septembrie
2017

Informații
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_sm_4_2_pro
cesare_produ
se_agricole

Minim 60%
pentru alte
întreprinderi

1.500.000
Euro/
proiect
pentru alte
întreprinderi
pt. investiţii
care nu
conduc la
un lant
alimentar
integrat;


2.500.000
Euro/
proiect
pentru
investițiile
care conduc
la un lanț
alimentar
integrat
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Investiţii în
procesarea/
marketingul
produselor din
sectorul pomicol

(PROGRAMUL
NAȚIONAL
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.2a)

NOU!

Obiectivul
programului

Modernizarea și
crearea de unități de
procesare;

Persoana fizică autorizată

Introducerea de noi
tehnologii pentru
dezvoltarea de noi
produse și procese
tehnologice;

Întreprinderi familiale

Creșterea valorii
adăugate a
produselor din
sectorul pomicol;
Îmbunătățirea
controlului intern al
calității;
Creșterea numărului
de locuri de muncă;
Scăderea
consumului de
energie și a emisiilor
de GES.
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Solicitanți eligibili

Activități eligibile



Întreprinderi individuale

Societate în nume colectiv –
SNC
Societate în comandită
simplă – SCS





Societate pe acţiuni – SA
Societate în comandită pe
acţiuni – SCA
Societate cu răspundere
limitată – SRL
Cooperative agricole






Societăți cooperative
Grupuri de producători



Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea
unităţilor ce colectează, condiționează şi/
procesează materie primă provenită din
sectorul pomicol menționată în Anexa I de
la TFUE, inclusiv pentru producerea
băuturilor alcoolice
Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje
noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de
transport specializate în scopul colectarii
materiei prime
Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de
mijloace de transport specializate în scopul
comercializării produselor din fructe în
cadrul lanțurilor scurte
Investiții în energie regenerabilă pentru uz
propriu şi/sau eficiență energetică, sisteme
de economisire a apei și în tehnologii de
eliminare a deșeurilor în unitatea proprie
Cheltuieli generate de îmbunătăţirea
controlului intern al calităţii și conformarea
cu noile
standarde impuse de legislația europeană
pentru prelucrarea și comercializarea
produselor agroalimentare
Cheltuieli cu activități de marketing

Valoarea
grantului

Variabil

Contribuția
beneficiarului

Minim 50% din
totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
IMM-uri
Minim 60%
pentru
întreprinderi
mari

Termen
limita

30
septembrie
2017

Informații
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_sector_pomi
col_sm_4_2a
_procesare_p
roduse_pomi
cole
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operaţiunea
B)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Creşterea inovării în
firme prin susţinerea
entităților de inovare
şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

Componenta investiţională
aferentă ajutorului de stat
regional se acordă
parteneriatului dintre
membrii asocierii în
participaţiune constituite în
vederea creării parcului
parcului ştiinţific şi
tehnologic (instituţie de
învăţământ superior
acreditată şi/ sau o unitate
de cercetare dezvoltare, pe
de o parte şi regii
autonome, companii
naţionale, societăţi
comerciale, administraţia
publică locală, asociaţii
patronale sau profesionale,
persoane fizice, investitori
români sau străini)

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi
sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul urban
şi rural, din zonele cu concentrare economic din
regiunile mai puţin dezvoltate din România,
respectiv:
a)

b)

Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice, respectiv construcţia, extinderea
şi dotarea cu echipamente şi software
necesare;
Achiziţionarea de servicii de transfer
tehnologic specific (altele decât cele oferite
de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice)

Valoarea
grantului

Minim
100.000
euro și
maximum
valoarea
alocării
regionale
pentru
prezentul
apel

Contribuția
beneficiarului

Minim 50%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Pentru
componenta
de minimis:
maximum
de 200.000
euro

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie
să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie,
conform mecanismului de implementare a axei
prioritare 1.

Componenta de servicii
aferentă ajutorului de
minimis se acordă exclusiv
membrului asocierii
desemnat să implementeze
activităţile de transfer
tehnologic
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Depunerea și
selecția
Strategiilor de
Dezvoltare Locală
(orașe cu o
populație de peste
20.000 de locuitori)

Aplicarea
instrumentului
Dezvoltarea locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii în zonele
urbane are ca
obiective scoaterea
din sărăcie/
reducerea sărăciei
şi integrarea socială
prin stimularea
asocierii „de jos în
sus” a actorilor dintrun teritoriu care
elaborează şi aplică
strategii integrate şi
multisectoriale de
dezvoltare locală

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 5 şi
PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
REGIONAL, AP 9)

APEL NELANSAT
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Solicitanți eligibili

Pot depune o Strategie de
Dezvoltare Locală:
GAL-urile care au beneficiat
de sprijin pregătitor în cadrul
apelurilor de proiecte POCU
GAL-urile constituite ca
asociație în baza
O.G.nr.26/2000 care nu au
beneficiat de sprijin
pregătitor

Aplicarea instrumentului
Dezvoltarea locală plasată
sub responsabilitatea
comunităţii în mediul urban,
la nivelul
orașelor/municipiilor cu
peste 20.000 locuitori, este
orientată către acele orașe
în care sunt identificate
zone marginalizate.

Activități eligibile

Viitorul apel vizează selecţia strategiilor integrate
de dezvoltare locală pentru orașe cu o populație
de peste 20.000 de locuitori.
Strategiile de Dezvoltare Locală care vor fi depuse
vor trebui să îndeplinească toate criteriile de
conformitate și eligibilitate, în acord cu Modelul
Cadru SDL și Criteriile de evaluare și selecție
SDL.
Proiectele POR şi POCU aferente SDL vor fi
selectate, ulterior, în cadrul etapei a III-a a
Mecanismului DLRC.
Proiectele POR și POCU ce vor fi propuse spre
finanțare în cadrul Strategiilor DLRC vor viza
investiţii complementare axate atât pe
infrastructura (de locuire - locuinţe sociale,
infrastructura socială - educaţie, sănătate, servicii
sociale, amenajarea spațiului urban degradat
şi/sau ale spațiilor publice urbane, etc.) cât și pe
servicii (măsuri destinate încurajării ocupării inclusiv prin activităţi de economie socială de
inserţie și dezvoltării serviciilor socio-medicale la
nivel comunitar, inclusiv implementarea unor
activităţi de dezvoltare comunitară integrată informare/consiliere/mediere etc.).

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

În urma
procesului
de selecţie
va fi aprobat
bugetul
indicativ al
SDL, care
va fi
disponibil
pentru
implementar
ea
proiectelor
POR şi
POCU
propuse în
cadrul
Strategiei.

La nivelul
proiectelor
aferente SDL,
contribuția
beneficiarului la
finanțarea
nerambursabilă
va reprezenta
minimum 2%
din valoarea
cheltuielilor
eligibile și, după
caz, valoarea
cheltuielilor
neeligibile
aferente
proiectului.

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://bit.ly/2t
WYOnW
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Implementarea
strategiilor de
dezvoltare locală
în comunitățile
marginalizate din
zona rurală și/ sau
în orașe cu o
populație de până
la 20.000 locuitori

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate din
zona rurală și orașe
cu o populație de
până la 20.000
locuitori prin
implementarea de
măsuri/ operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului de
DLRC.

Autoritățile locale cu
responsabilități în domeniu,
în parteneriat cu actorii
sociali relevanți/Furnizori de
servicii sociale în condițiile
legii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 5, OS 5.2)

APEL NELANSAT

Activități eligibile





Entități relevante pentru
implementarea proiectelor
aferente SDL selectate
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(activitate obligatorie) - Sprijinirea
dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/
furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul
centrelor comunitare integrate (medicosociale).
Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație: educația timpurie (de
nivel ante-preșcolar și preșcolar),
învățământ primar și secundar, inclusiv a
doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a
școlii) prin acordarea unor pachete
integrate.
Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
piața muncii.
Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității.
asistență juridică pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de stare
civilă (acolo unde este cazul), de obținere a
drepturilor de asistență socială.
Campanii de informare şi conștientizare/
acțiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării și acțiuni de implicare activă și
voluntariat al membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea.
Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă.

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă a
unui proiect
este de 1
milion de
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/24
2
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
susținere a
antreprenoriatului
pentru Tineri
NEETs I

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 1, OS 1.1 SI 1.2)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
şomeri cu vârsta
între 16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est şi
Sud Muntenia)
Îmbunătăţirea
nivelului de
competenţe, inclusiv
prin evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în sistem
non-formal și
informal al tinerilor
NEETs șomeri cu
vârsta între 16 - 24
ani, înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est şi
Sud Muntenia)

Solicitanți eligibili

Furnizori de formare
profesională continuă
autorizaţi, publici şi privaţi;
furnizori de servicii de
ocupare / evaluare şi
certificare a competenţelor
autorizaţi;
organizaţii sindicale şi
patronale;
asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;
ONG-uri;
Organizatii de tineret;
universități acreditate;
Ministerul Economiei şi
instituţii/ agenţii/ organizaţii
subordonate/ coordonate de
acesta;
Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat şi instituţii/
agenţii/ organizaţii
subordonate/ coordonate de
acesta

Activități eligibile

Prin acest apel vor fi finanțate proiectele
competitive care vizează:




Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs
șomeri cu domiciliul sau reședința în
regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia în
domeniul antreprenoriatului în vederea creării
de întreprinderi, precum şi programe de
tutorat/ mentorat pentru creşterea şi
consolidarea afacerilor.

Acordarea de sprijin financiar pentru
înființarea de întreprinderi de către tinerii
NEETs șomeri, cu domiciliul sau reședința în
regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
eligibilă a
proiectului:
maxim
3.000.000
euro

Beneficiari
persoane
juridice de drept
privat fără scop
patrimonial –
0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://bit.ly/2u
Z7QxR

Instituții publice,
Instituțiile de
învățământ
superior
acreditate –
minim 2%

În cadrul celei de-a doua etape cadru,
întreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o
schemă de ajutor de minimis. Valoarea sprijinului
financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de
maximum 40.000 euro/ întreprindere, calculat la
cursul inforeuro din luna iulie 2017.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Măsuri de
outplacement –
adaptarea
lucrătorilor
disponibilizați/
concediați la
schimbare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, OS 3.9)

Obiectivul
programului

Creșterea șanselor
de reintegrare pe
piața muncii a
lucrătorilor care
urmează să fie
disponibilizați/
concediați prin
furnizarea de măsuri
de outplacement

Solicitanți eligibili

Angajatori
Organizații sindicale
Organizații patronale
Furnizori de servicii
specializate pentru
stimularea ocupării forței de
muncă
Furnizori de formare
profesională
Asociații și fundații

APEL NELANSAT
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Camerele de Comerț și
Industrie

Activități eligibile

Valoarea
grantului

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt
eligibile următoarele activități:

Identificarea și stabilirea de contacte cu
reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate
în dificultate, care intenționează să
disponibilizeze/concedieze individual sau
colectiv angajați, în condițiile prevăzute de
Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
muncii), cu modificările și completările
ulterioare – activitate relevanta și obligatorie

Organizarea și derularea de măsuri active de
ocupare inclusiv outplacement, acordate
persoanelor din grupul țintă – activități
relevante și obligatorii

Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
o
introducerea și sprijinirea unor forme
flexibile de ocupare, astfel încât
angajații să poată îmbina mai ușor
responsabilitățile vieții profesionale cu
viața de familie și /sau
o
Introducerea unor modele inovatoare de
organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la locul
de muncă, care îmbunătățesc statutul
profesional și de sănătate al angajaților,
care asigură un tratament egal la locul
de muncă, inclusiv pentru nevoile
lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii

Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.

Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
este de
500.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://bit.ly/2t
DJ0nI
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare

Inovare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
II.1)

NOU!

PAGINA 8 DIN 61

Obiectivul
programului

Sprijinirea
consolidării
dezvoltării
tehnologice, a
inovării și a
transferului de
cunoștințe în
domeniul
acvaculturii

Solicitanți eligibili

Institute de CercetareDezvoltare, Stațiuni de
Cercetare-Dezvoltare,
Universități, instituții publice,
ONG-uri, IMM-uri,
Intreprideri mari, Asociații,
Organizații de producători
cu activitate în domeniul
acvaculturii

Activități eligibile

Valoarea
grantului

În vederea stimulării inovării în domeniul
acvaculturii, POPAM poate sprijini următoarele
tipuri de activități:

Valoarea
proiectului:

a) dezvoltarea de cunoştinţe tehnice, ştiinţifice sau
organizaţionale în cadrul fermelor de acvacultură
care reduc, în special, impactul asupra mediului,
reduc dependenţa de făina şi uleiul de peşte,
promovează o utilizare durabilă a resurselor în
acvacultură,îmbunătăţesc bunăstarea animalelor
sau facilitează metode de producţie durabile noi;
b) dezvoltarea sau introducerea pe piaţă a unor
specii de acvacultură noi cu un bun potenţial de
piaţă, a unor produse noi sau substanţial
îmbunătăţite, a unor procese noi sau îmbunătăţite,
a unor sisteme de gestionare şi organizare noi sau
îmbunătăţite;
c) examinarea fezabilităţii din punct de vedere
tehnic sau economic a produselor sau proceselor
inovatoare.

Minim 5.000
euro
Maxim
80.000 euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

13 august
2017

http://ampest
e.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
-solicitantuluiaprobat.html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare

Investiții
productive în
acvacultură

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
II.2)

Obiectivul
programului

Sporirea
competitivității și a
viabilității
întreprinderilor din
sectorul acvaculturii,
inclusiv
îmbunătățirea
siguranței sau a
condițiilor de lucru,
în special ale IMMurilor.

Solicitanți eligibili

Persoana fizică autorizată,
întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale,
societăţile comerciale,
regii autonome ce au obiect
de activitate înregistrat
"acvacultura",
asociații înființate legal care
desfășoară activitate
economică

NOU!
Sunt eligibile întreprinderile
având istoric de funcționare
cât și întreprinderi nou
înființate.
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

a) investiţii productive în acvacultură;
b) investiţii în diversificarea producţiei de
acvacultură şi a speciilor de cultură;
c) investiţii în modernizarea unităţilor de
acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de
lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul
acvaculturii;
d) investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea
referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor,
inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul
de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice
de pradă;
f) investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a
valorii produselor de acvacultură;
g) investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor
existente utilizate pentru acvacultură prin
îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să
prevină depunerea mâlului;
h) investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de
întreprinderile din domeniul acvaculturii prin
dezvoltarea unor activităţi complementare.

Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă
unui proiect
este de
22.872 lei
(echivalentu
la
5.000 euro)

50% pentru
microîntreprinde
ri, intreprinderi
mici, mijlocii şi
ONG-urilor cu
activitate
economică în
domeniul
acvaculturii

Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă
unui proiect
este de
18.297.600
lei
(echivalentu
la
4.000.000
euro)

Termen
limita

2
septembrie
2017

Informații
suplimentare

http://ampest
e.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
-solicitantuluiaprobat.html

70% pentru
întreprinderile
care nu se
încadrează în
definiţia IMMurilor şi ONGurilor cu
activitate
economică în
domeniul
acvaculturii.

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Crearea de servicii
de gestionare, de
înlocuire și de
consiliere pentru
fermele de
acvacultură

Întărirea dezvoltării
tehnologice, inovare
și transfer de
cunoștințe, care va
permite dezvoltarea
producției cu specii
cu potențial bun de
piață, îmbunătățirea
semnificativă a
produselor,
proceselor și
sistemelor
organizaționale la
nivelul fermei,
studierea fezabilității
tehnice și
economice a
produselor și
proceselor
inovative.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
II.5, lit. a)

NOU!

Solicitanți eligibili

Institute de CercetareDezvoltare;
Stațiuni de CercetareDezvoltare;
Universități de stat.

Activități eligibile
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Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere cu accent pe
respectarea legislației Uniunii și a celei
naționale privind protecția mediului, precum
și cerințele privind amenajarea spațială
maritimă;
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru fermele de
acvacultură pentru evaluarea impactului
asupra mediului așa cum este menționat în
Directiva 2001/42/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și în Directiva
92/43/CEE;
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să respectarea
legislației Uniunii și a celei naționale cu
privire la bunăstarea animalelor acvatice,
sănătate și siguranță.
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să respecte
legislației Uniunii și a celei naționale privind
standardele de sănătatea publică și
siguranță;
Crearea de servicii de consiliere pentru
fermele de acvacultură cu accent pe
strategii de marketing și de afaceri.

Valoarea
grantului

Valoarea
proiectului:
Minim 5000
euro
Maxim
200.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

29 iulie
2017

Informații
suplimentare

http://ampest
e.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
-solicitantuluiaprobat.html
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare

Creșterea
potențialului
siturilor de
acvacultură

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
II.12)

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Dezvoltarea de
bune practici, atât
generale cât şi
specifice pentru
anumite specii sau
referitoare la
biosecuritate sau la
necesităţile în
materie de sănătate
şi bunăstare a
animalelor în
acvacultură

Unitățile de ceretare și
universitățile publice care au
ca obiect de activitate
acvacultura

Activități eligibile

În vederea promovării sănătății și bunăstării
animalelor în intreprinderile din domeniul
acvaculturii, precum și în ceea ce privește
prevenția și biosecuritatea, POPAM poate sprijini
activități care vizează:
- dezvoltarea de bune practici generale și
specifice pentru sănătatea și bunăstarea anumitor
specii de pești și moluște - Sau

Valoarea
grantului

Valoarea
proiectului:
Minim 5.000
euro
Maxim
130.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

13 august
2017

http://ampest
e.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
-solicitantuluiaprobat.html

- stabilirea de reguli de conduită referitoare la
biosecuritate sau la necesitățile în materie de
sănătate și bunăstare a animalelor în acvacultură.
Activitățile se finalizează cu realizarea unui ghid
de bune practici pentru sănătatea și bunăstarea
anumitor specii de pești și moluște însoțit de un
cod de conduită referitoar la biosecuritate sau la
necesitățile în materie de sănătate și bunăstare a
animalelor în acvacultură.

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Planuri de
Producție și
Comercializare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
IV.1)

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Creșterea rolului
organizațiilor de
producători pe piața
produselor
pescărești și de
acvacultură, în
vederea asigurării
unei exploatări
durabile a resurselor
piscicole și a unei
valorificări optime a
producțiilor.

Organizațiile de producători/
asociațiile de organizații de
producători

Planurile de producție și comercializare pot
include activități eligibile diverse, condiția de bază
fiind ca acestea să contribuie la obiectivele Politicii
Comune de Pescuit în ceea ce privește
sustenabilitatea, securitatea alimentară, eficiența
economică,competitivitatea și interesele
consumatorilor.

Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă
unui proiect
este de
342.450,00
lei
(echivalentu
l a 75.000
euro)

PPC sprijină organizațiile de producători/
asociațiile de organizații de producători cu
punerea în aplicare de zi cu zi a obiectivelor
reformei politicii comune în domeniul pescuitului,
permițând gestionarea activităților acestora într-o
manieră profesională și orientată către piață.
Planurile de producție și comercializare pot fi
anuale și multianuale.

Contribuția
beneficiarului

Minim 25%

Termen
limita

Informații
suplimentare

13 august
2017

http://ampest
e.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
-solicitantuluiaprobat.html

Planul de producție și comercializare (PPC) va fi
aprobat de autoritatea competentă în termen de
șase (6) săptămâni de la primirea acestuia prin
transmiterea către OP/AOP a unei notificări
(informări).
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare

Măsuri de
marketing

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
IV.3)

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Susţinerea
procesului de
optimizare şi
modernizare a
lanţului de
aprovizionare,
promovând calitatea
şi compatibilitatea
din punct de vedere
ecologic a
produselor şi
abordând în mod
direct aspecte
legate de
competitivitatea şi
sustenabilitatea
sectorului,
trasabilitatea şi
transparenţa pieţei,
identificarea nişelor
de piaţă

Organizaţii de producători
Asociaţii de organizaţii de
producători
Organizaţii interprofesionale
care activează în domeniul
producţiei,
prelucrării sau
comercializării produselor
pescărești și de acvacultură
Microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii
precum şi întreprinderi
mari înfiinţate care
activează în domeniul
producţiei, prelucrării sau
comercializării produselor
pescărești și de acvacultură

Activități eligibile

Sunt eligibile măsurile de marketing care vizează
cel puţin una din următoarele acţiuni:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
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Activităţi pentru înfiinţarea de organizaţii de
producători sau de asociaţii de organizaţii de
producători;
Activităţi pentru găsirea de noi pieţe şi
îmbunătăţirea condiţiilor de introducere pe
piaţă a produselor pescăreşti şi de
acvacultură;
Activităţi pentru promovarea calităţii şi a
valorii adăugate;
Activităţi pentru contribuţia la transparenţa
producţiei şi a pieţelor şi la desfăşurarea de
studii de piaţă şi de studii privind dependenţa
de importuri a Uniunii;
Activităţi pentru contribuţia la trasabilitatea
produselor pescăreşti sau de acvacultură şi
după caz, elaborarea unei etichete ecologice
la nivelul Uniunii pentru produsele pescăreşti
şi de acvacultură, menţionată în
Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
Activităţi pentru desfăşurarea unor campanii
regionale, naţionale sau transnaţionale de
promovare şi comunicare, în vederea
sensibilizării publicului faţă de produsele
pescăreşti şi de acvacultură durabile.

Valoarea
grantului

Valoarea
proiectului:
Minim 5.000
euro
Maxim
100.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

13 august
2017

http://ampest
e.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
-solicitantuluiaprobat.html

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Sportul ca
instrument de
integrare și
incluziune socială
a refugiaților

Sprijinirea
proiectelor locale în
domeniul sportului
axate pe integrarea
refugiaților

NOU!

Solicitanți eligibili

Organizație publică sau
privată cu personalitate
juridică care este activă în
domeniul sportului și
organizează activități
sportive

Activități eligibile
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activități sportive menite să promoveze
participarea refugiaților, organizate pe baza
unei abordări bazate pe echilibrul de gen,
care implică comunitățile locale;
dezvoltarea, identificarea, promovarea și
partajarea de activități și bune practici cu
privire la participarea refugiaților la activități
sportive, cu scopul clar de a-i integra în
societățile-gazdă;
activități de sensibilizare cu privire la
aspectele practice și la valoarea adăugată
demonstrată a sportului în ceea ce privește
integrarea refugiaților în societate, ținând
seama în mod corespunzător de egalitatea
de gen;
pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare
a unor module și instrumente educaționale și
de formare;
acțiuni de diseminare în domeniul sportului;
punerea în rețea a proiectelor în domeniul
sportului.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

Maxim
60.000 euro

-

Termen
limita

Informații
suplimentare

18 august
2017

https://ec.eur
opa.eu/sport/
calls/eac-s16integrationsocialinclusionrefugees_en

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Infrastructura de
inovare și transfer
tehnologic

Dezvoltrea entităților
de inovare și
transfer tehnologic
(ITT) din mediul
urban şi rural, în
domeniile de
specializare
inteligentă naţionale
şi/ sau regionale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
A)

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Unităţi şi instituţii de drept
public
Unităţi şi insituţii de drept
privat
Forme asociative între
acestea

Solicitantul/ liderul de
parteneriat/ membrul
parteneriatului trebuie să fi
depus scrisoarea de intenţie
în cadrul apelului regional
cu privire la exprimarea
interesului pentru prezentul
apel.

Activități eligibile

•

crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de
inovare şi transfer tehnologic (ITT),
respectiv construcţia, extinderea şi dotarea
cu echipamente și software necesare

•

achiziționarea de servicii de transfer
tehnologic specifice (altele decât cele
oferite de angajații centrelor de inovare și
transfer tehnologic)

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie
să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie,
conform mecanismului de implementare a axei
prioritare 1.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Minim
100.000
euro

Pentru
componenta de
ajutor regional:

Maxim
3.000.000
euro

Minim 50% în
cazul
întreprinderilor
mari

În cazul în
care
proiectul
cuprinde
doar
componenta
de minimis:

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Minim 40% în
cazul
întreprinderilor
mijlocii
Minim 30% în
cazul
întreprinderilor
mici si micro

Minim
100.000
euro
Maxim
200.000
euro

Pentru
componenta de
ajutor de
minimis:
Minim 10%
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

IMM-uri în
parteneriat cu
entitățile de
inovare si transfer
tehnologic

Realizarea de
investiții pentru
IMM-uri pentru
implementarea unui
rezultat al cercetării
– inovării în
parteneriat cu un
ITT

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
C)

Solicitanți eligibili

Intreprinderi mici şi mijlocii
în parteneriat cu o entitate
de transfer tehnologic
acreditată

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Proiectul va implementa un rezultat al cercetării în
domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/
sau regionale.

Minim
25.000 euro

Investiţii eligibile:

Maxim
200.000
euro

-

-

-

Investiţii în active corporale
Investiţii în active necorporale strict
necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul productive
Investiţii în realizarea de instrumente de
comercializare on-line a
serviciilor/produselor proprii ale
solicitantului
Investiţii de dezvoltare experimentală
Investiţii în alte activităţi de inovare
Investiţii în activităţile de realizare a
produsului sau procesului

Contribuția
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

APEL NELANSAT
Proiectul va conţine activităţi pentru introducerea
în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau
a dreptului de proprietate intelectuală
Investiţii eligibile:
Achiziţionarea de active necorporale şi corporale
(utilaje, instalaţii şi echipamente) strict necesare
pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul
productiv, dimensionate la volumul real de
producţie.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Incubatoare de
afaceri

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 2,
PI 2.1, Apel 2.1B)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
structurilor suport
de incubare a
afacerilor

Fondatori ai incubatorului de
afaceri (autorități ale
administrației publice locale,
instituții sau consorții de
instituții de învățământ
superior acreditate,
institutele, centrele si
stațiunile de cercetaredezvoltare, camerele de
comerț sau persoanele
juridice de drept privat care
înființează un incubator de
afaceri)

Activități eligibile

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:




Crearea/ extinderea incubatoarelor de
afaceri, prin construirea, extinderea spatiilor
aferente
Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active
corporale, necorporale

Valoarea
grantului

Minim
200.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/g
hidurilansate-inconsultare/

Maxim
7.000.000
euro

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:



Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul
incubatoarelor de afaceri

Parteneriate intre fondatorii
incubatorului de faceri
Asocierile in participație
intre un fondator autoritate
publica si persoanele
juridice de drept privat,
asociații si fundații,
patronate, sindicate, camere
de comerț
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Creșterea gradului
de acoperire cu
servicii sociale

Pentru serviciile
sociale destinate
grupului vulnerabil
”persoane vârstnice”
intervențiile se vor
concentra asupra
înființării de servicii
sociale prin centrele
de zi, unitățile de
îngrijire la domiciliu
si/ sau cantine
sociale acolo unde
nu exista asemenea
servicii sau sunt
slab reprezentate,
iar nevoia pentru
asemenea servicii
este motivata de
starea de sărăcie/
excluziune sociala
sau alta situație de
vulnerabilitate.

Grup vulnerabil:
persoane vârstnice

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP8,
PI 8.1, OS 8.3, Apel
8.3A)

Solicitanți eligibili

Unități administrativteritoriale, alte entități de
drept public.
Entități de drept privat:
- asociații si fundații
constituite in conformitate
cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații si fundații,
cu modificările si
completările ulterioare,
inclusiv filiale ale asociațiilor
si fundațiilor internaționale
recunoscute in conformitate
cu legislația in vigoare in
Romania
- unități de cult/ structuri ale
cultelor aparținând cultelor
religioase recunoscute in
Romania si constituite
conform statutului sau
codului canonic al cultului
respectiv, inclusiv fundații si
asociații constituite de culte.
Parteneriate intre oricare
dintre entitățile menționate.
Solicitantul de finanțare, sau
unul dintre parteneri, este
furnizor de servicii sociale
acreditat in condițiile
legislației naționale
aplicabile in vigoare si are o
vechime de cel puțin un an
de la înființare, la data
depunerii cererii de
finanțare.
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Activități eligibile

Obiectul proiectului este un centru social fără
componenta rezidențială destinat persoanelor
vârstnice (peste 65 ani).
Activitățile orientative eligibile in cadrul proiectului
pot fi:

•

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a infrastructurii centrelor sociale fără
componenta rezidențiala existente;

•

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a infrastructurii pentru înființarea de noi
centre sociale fără componenta rezidențiala;

•

asigurarea/modernizarea utilităților generale
si specifice pentru infrastructura de servicii
sociale fără componenta rezidențiala
(inclusiv branșarea la utilități);

•

crearea/modernizarea facilitaților de acces
fizic pentru persoane cu dizabilități;

•

amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul
centrelor sociale fără componenta
rezidențiala;

•

dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de
servicii oferite de infrastructura sociala fără
componenta rezidențiala, inclusiv
echipamente pentru persoane cu dizabilități.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Proiectele
se depun in
perioada 28
februarie –
29 august
2017

http://regioadrcentru.ro/8
-1-investitiileinfrastructuril
e-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltareala-nivelnationalregional-silocalreducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Creșterea gradului
de acoperire cu
servicii sociale

Dezinstituţionalizare
a copiilor aflaţi în
centre de plasament
care urmează să fie
închise cu prioritate
și care funcționează
în județele care nu
au închis nici un
centru de
plasament, în
județele în care
funcționează peste
3 centre de
plasament clasice
sau a centrelor de
plasament clasice în
care sunt îngrijiți
peste 70 copii.

Direcțiile Generale de
Asistență Socială și
Protecția Copilului din
județele în care
funcționează centrele de
plasament selectate de
Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție, în
vederea închiderii și a
continuării procesului de
dezinstituționalizare pentru
copii. (A se vedea Anexa nr.
5 la Ghidul specific)

Grup vulnerabil:
copii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 8,
PI 8.1, OS 8.3, Apel
8.3C)

Obiectul proiectului trebuie să cuprindă în mod
obligatoriu cel puţin un centru de zi pentru copii,
împreună cu cel puţin o/un casă de tip familial
/apartament pentru copii.
Activităţile orientative eligibile în cadrul proiectului,
pot fi:




Acestea pot încheia
parteneriate cu:
- unități administrativteritoriale, alte entități de
drept public aflate în
subordinea UAT și care
desfășoară activități în
domeniul social.
- entități de drept privat,
acreditate ca furnizori de
servicii sociale pentru copii,
conform legislației aplicabile
în vigoare (asociații și
fundații, unități de cult)
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Activități eligibile







reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii existente pentru centrele de zi
pentru copii;
construirea/reabilitarea/modernizarea/extinde
rea/dotarea caselor de tip familial
/apartamentelor pentru copii;
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
unor imobile şi transformarea lor în centre de
zi pentru copii;
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
unor imobile şi transformarea lor în case de
tip familial /apartamente pentru copii;
asigurarea/modernizarea utilităţilor generale
şi specifice pentru centrele de zi pentru copii
(inclusiv branşarea la utilităţi) şi pentru
casele de tip familial /apartamentele pentru
copii;
crearea/modernizarea/adaptarea facilităţilor
de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi;
dotări pentru imobilele în care sunt furnizate
servicii de îngrijire de zi/ casele de tip familial
/apartamentele pentru copii;

Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă a
unui proiect:

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Proiectele
se depun în
perioada

http://regioadrcentru.ro/8
-1-investitiileinfrastructuril
e-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltareala-nivelNAȚIONALregional-silocalreducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/

Minim
200.000

3 iulie 2017,
ora 12.00 –

Maxim
1.000.000
euro

3 ianuarie
2018, ora
12.00
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Creșterea gradului
de acoperire cu
servicii sociale

Investiţiile POR vor
contribui la
dezinstituționalizare
a persoanelor adulte
cu dizabilităţi aflate
în instituţii de tip
vechi cu un număr
mare de beneficiari,
respectiv din cele cu
peste 120 de
beneficiari,
identificate de
Autoritatea
Națională pentru
Persoane cu
Dizabilități.

Direcțiile Generale de
Asistență Socială și
Protecția Copilului sau
parteneriate între DGASPC
şi unităţi administrativ
teritoriale şi/sau ONG-uri cu
activitate în domeniul
protecției și promovării
drepturilor persoanelor cu
dizabilități, acreditate ca
furnizori de servicii sociale
și/sau unități de cult
acreditate ca furnizori de
servicii sociale

Valoarea
eligibilă
maximă a
unui proiect
este de
923.000 de
euro

Pentru serviciile
sociale destinate
grupului vulnerabil
”persoane cu
dizabilităţi”
intervențiile vor
contribui la
îndeplinirea
planurilor de
restructurare a
centrelor vizate.

DGASPC-ul aplicant, sau
lider, după caz, poate fi doar
unul dintre DGASPC-urile
ce au în subordine/
structură unul dintre
centrele listate în Anexa 7 la
Ghidul specific.

Obiectul proiectului este un pachet format dintr-un
centru de zi destinat persoanelor adulte cu
dizabilităţi și două, până la patru locuinţe protejate
pentru persoanele adulte cu dizabilităţi.
Activităţile orientative, eligibile în cadrul
proiectului, pot fi:
• Înființarea de locuinţe protejate pentru
persoane cu dizabilităţi prin construirea de
clădiri și dotare
• Înființarea de locuinţe protejate pentru
persoane cu dizabilităţi prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a unor clădiri existente și transformarea lor
în locuințe protejate
• Înființarea de centre de zi pentru persoanele
cu dizabilităţi prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a unor clădiri existente și transformarea lor
în centre de zi pentru persoane cu
dizabilități
• Asigurarea/modernizarea utilităţilor
generale şi specifice pentru locuinţele
protejate pentru persoane adulte cu
dizabilităţi (inclusiv branşarea la utilităţi);
• Asigurarea utilităţilor generale şi specifice
pentru centrele de zi pentru persoanele
adulte cu dizabilităţi (inclusiv branşarea la
utilităţi);
• Accesibilizarea spațiului destinat serviciului
social nou înființat și a căilor de acces;
• Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul
centrelor de zi pentru persoanele adulte cu
dizabilităţi;
• Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de
servicii oferite de centrul de zi pentru
persoane adulte cu dizabilităţi, inclusiv
tehnologii de acces și tehnologii și
dispozitive asistive pentru persoane adulte
cu dizabilităţi;
• Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de
locuinţe protejate pentru persoanele cu
dizabilităţi.

Grup vulnerabil:
persoane cu
dizabilități

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 8,
PI 8.1, OS 8.3, Apel
8.3B)
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Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Proiectele
se depun în
perioada

http://www.inf
oregio.ro/ro/p
or-20142020/apeluriproiecte.html

1 iulie 2017,
ora 00.00 –
31
decembrie
2017, ora
24.00
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Viitor pentru tineri
Integrare durabilă
pe piața muncii a
tinerilor (ILMT), în
special a celor
care nu au un loc
de muncă,
educație sau
formare, inclusiv a
tinerilor cu risc de
excluziune socială
și a tinerilor din
comunitățile
marginalizate,
inclusiv prin
punerea în aplicare
a “garanției pentru
tineret”

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 1, OS 1.1 SI 1.2)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Creșterea ocupării
tinerilor NEET
șomeri cu vârsta
între 16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est și
Sud
Muntenia)
Îmbunătățirea
nivelului de
competențe, inclusiv
prin evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în sistem
non-formal și
informal al tinerilor
NEET șomeri cu
vârsta între
16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, SudEst și Sud
Muntenia)

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Furnizori autorizați de
formare profesională a
adulților
Furnizori acreditați de
servicii specializate pentru
stimularea ocupării
Centre autorizate de
evaluare și certificare a
competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât
cele formale
Sindicate
Patronate
ONG-uri
Întreprinderi sociale de
inserție
Organizații de tineret, legal
constituite
Angajatori, constituite
conform Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare
Serviciul public de ocupare
(inclusiv unitățile cu
personalitate juridică din
subordinea sa)



Organizarea și derularea de programe de
formare profesională a adulților (cursuri de
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare
sau specializare), măsură adresată tuturor
tinerilor NEETs din grupul țintă al
proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B,
C și D, respectiv ”Mediu ocupabil”, ”Greu
ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil”.



Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, respectiv non-formale și/sau
informale



Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării, respectiv medierea
muncii, adresată exclusiv tinerilor NEETs
pentru toate nivelurile de ocupabilitate



Activități de acompaniament, adresate
exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de
ocupabilitate C și D, respectiv ”Greu
ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil” în
vederea sprijinirii acestora să participe la
activitățile proiectului.

Solicitanții pot depune
proiecte individual sau în
parteneriat.



Activități de promovare și animare adresate
tuturor tinerilor NEETs din grupul țintă al
proiectului, indiferent de nivelul de
ocupabilitate deținut de aceștia, pentru ca
aceștia să participe la activitățile proiectului

Partenerii transnaționali nu
sunt eligibili pe aceste
apeluri de proiecte.

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
este de
1.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/18
2/consultarepublic%C4%8
3-pentrughidulsolicitantuluicondi%C5%A
3ii-specificeaferent-o-s-11-%C5%9Fi1-2
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Dezvoltare Locală
Integrată (DLI 360°)
în comunitățile
marginalizate în
care există
populație
aparținând
minorității rome

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate în
care există
populație aparținând
minorității rome, prin
implementarea de
măsuri integrate

Autoritățile publice locale cu
responsabilități în domeniu,
în parteneriat cu actori cu
expertiză relevantă pentru
acțiunile selectate;

Propunerile de proiecte vor avea o abordare
integrată în sensul că vor conține în mod
obligatoriu sub-activități aferente activităților 1, 2,
3, 4 și 5 după cum urmează:
1.

activități/ sub-activități în domeniul educației;

ONG-uri în parteneriat cu
actori cu expertiză relevantă
pentru acțiunile selectate.

2.

activități/ sub-activități în domeniul ocupării
forței de muncă;

3.

activități/ sub-activități în domeniul
antreprenoriatului;

4.

activități/ sub-activități în domeniul
dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale și/sau
medicale/ medico-sociale);

5.

activități/ sub-activități obligatorii în domeniul
îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv
reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea
asigurării de utilități);

6.

activități/ sub-activități în domeniul acordării
de asistență juridică pentru reglementări
acte;

7.

activități/ sub-activități în domeniul combaterii
discriminării și promovării
multiculturalismului.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.1)

Partenerii transnaționali nu
sunt eligibili pe aceste
apeluri de proiecte.

Activități eligibile

APEL NELANSAT
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Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă a
proiectului:
Pentru
regiunile
mai puțin
dezvoltate,
maxim
6.000.000
euro
Pentru
regiunea
dezvoltată
(București
Ilfov),
maxim
3.719.320
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/17
8/consultarepublic%C4%8
3-pentruversiunearevizuit%C4%
83-a-ghiduluisolicitantuluicondi%C5%A
3ii-specificeaferent-o-s-41
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Dezvoltare Locală
Integrată (DLI 360°)
în comunitățile
marginalizate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.2)

Obiectivul
programului

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (non
roma), prin
implementarea de
măsuri integrate

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Autoritățile publice locale cu
responsabilități în domeniu,
în parteneriat cu actori cu
expertiză relevantă pentru
acțiunile selectate;

Propunerile de proiecte vor avea o abordare
integrată în sensul că vor conține în mod
obligatoriu sub-activități aferente activităților 1, 2,
3, 4 și 5 după cum urmează:
1.

activități/ sub-activități în domeniul educației;

ONG-uri în parteneriat cu
actori cu expertiză relevantă
pentru acțiunile selectate.

2.

activități/ sub-activități în domeniul ocupării
forței de muncă;

3.

activități/ sub-activități în domeniul
antreprenoriatului;

4.

activități/ sub-activități în domeniul
dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale și/sau
medicale/ medico-sociale);

5.

activități/ sub-activități obligatorii în domeniul
îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv
reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea
asigurării de utilități);

6.

activități/ sub-activități în domeniul acordării
de asistență juridică pentru reglementări acte
- dacă este cazul.

Partenerii transnaționali nu
sunt eligibili pe aceste
apeluri de proiecte.
APEL NELANSAT
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Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă a
proiectului:
maxim
6.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/18
0/consultarepublic%C4%8
3-pentruversiunearevizuit%C4%
83-a-ghiduluisolicitantuluicondi%C5%A
3ii-specificeaferent-o-s-42
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Romania
profesionala Resurse umane
competitive

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 3, PI 8.v, OS
3.8)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Creșterea numărului
de angajați care
beneficiază de
instrumente,
metode, practici etc
standard de
management al
resurselor umane și
de condiții de lucru
îmbunătățite în
vederea adaptării
activității la
dinamica
sectoarelor
economice cu
potențial competitiv
identificate conform
SNC/domeniilor de
specializare
inteligentă conform
SNCDI

Solicitanți eligibili

Sindicate

Activități eligibile



Organizarea și derularea de campanii de
conștientizare a angajatorilor care își
desfășoară activitatea în sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC şi din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI privind importanța
și necesitatea participării angajaților la
programe de formare continuă – activități
suport.



Formare profesională pentru managerii și
antreprenorii din întreprinderi pentru a-și
îmbunătăți abilitățile antreprenoriale și
managerial



Elaboarea unei Planificari strategice pe
termen lung în cadrul intreprinderii, care sa
permita anticiparea schimbărilor.

Patronate
Asociații de întreprinderi

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
este de
500.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/20
6
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Organizarea de
programe de
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
al tuberculozei,
inclusiv al
tuberculozei
latente

Creșterea numărului
de persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

Autoritate publică în
subordinea Ministerului
Sănătății - Institutul de
Pneumoftiziologie „Marius
Nasta”
Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății, organ
de specialitate al
administrației publice
centrale, cu personalitate
juridică, în subordinea
Guvernului;
Alte instituții care
desfășoară activități în
domeniul sănătății publice la
nivel național, regional,
județean sau local;
Spitalele publice din rețeaua
autorităților administrației
publice locale;
Institutele sau centrele de
sănătate publică ca instituții
publice regionale sau
naționale, cu personalitate
juridică, în subordinea
Ministerului Sănătății;
Instituțiile si structurile de
specialitate ale Ministerului
Sănătății, care desfășoară
activități în domeniul
sănătății publice la nivel
național, regional, județean
și local, cu personalitate
juridică, aflate în
subordinea, coordonarea
sau sub autoritatea
Ministerului Sănătății, cu
excepția CNAS și a caselor
de asigurări de sănătate;
Alți actori relevanți (ex.
universități, ONG-uri
relevante)

Elaborarea metodologiei de screening al
populației pentru depistarea tuberculozei, inclusiv
a tuberculozei latente, în vederea asigurării unui
standard unitar de realizare a screeningului la
nivel național și consolidării controlului
tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente în
România prin aplicarea de metode medicale de
screening al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei
latente având ca principal rol depistarea bolii încă
din stadiile incipiente ale instalării.

Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
este de
15.000.000
euro

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, PI 9.iv, OS
4.9)

APEL NELANSAT

PAGINA 25 DIN 61

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Furnizarea programelor de formare profesională
specifică pentru profesioniștii implicați în
prevenirea, depistarea precoce (screening),
diagnosticul și tratamentul precoce al tuberculozei,
inclusiv al tuberculozei latente (ex. psihologi,
asistenți sociali, asistenți medicali comunitari etc.)
Furnizarea serviciilor de sănătate esențiale
orientate către prevenire, depistare precoce
(screening), diagnostic și tratament precoce al
tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente
Activități de informare, educare, conştientizare a
grupului țintă al serviciilor de screening TB,
inclusiv al tuberculozei latente
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Măsuri de educație
de a doua șansă
pentru tinerii
NEETs

Apelul finanțează
acțiuni menite să
realizeze reinserția
în sistemul
educațional, cu
precădere cel
profesional și tehnic
prin programul A
doua șansă, să
sporească nivelul de
conștientizare a
rolului educației prin
campanii de
informare, să
contribuie la
scăderea ratei
abandonului școlar,
inclusiv prin
oferirea unor măsuri
de sprijin financiar
pentru cursanți și
familiile acestora.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.1)

APEL NELANSAT
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Solicitanți eligibili

Inspectorate Școlare
Județene;
Instituții de învățământ
(ISCED 1-3) publice din
rețeaua națională școlară.
Partenerii pot fi instituții
similare categoriilor de
solicitanți eligibili și/sau
urmatoarele categorii de
organizații:
Agenții, structuri
subordonate sau aflate în
coordonarea
MEN/MMFPSPV și alte
organisme publice cu
atribuții în domeniul formării
profesionale
Centrul Național de
Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic
Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă
și structurile teritoriale ale
acesteia cu personalitate
juridică
Membri ai Comitetelor
Sectoriale și Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică
Organizații sindicale
Patronate
Asociații profesionale
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră
Furnizori de servicii de
ocupare
Camere de comerț, industrie
și agricultură
ONG-uri.

Activități eligibile

Activitatea principală obligatorie care va fi
finanțată este furnizarea flexibilă de programe de
”A doua șansă”, prin reintegrarea în cadrul
sistemului de învățământ în vederea
completării/finalizării studiilor, inclusiv prin
participarea la programe de formare profesională
inițială.
Activități eligibile secundare:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Realizarea unor parteneriate sustenabile cu
angajatori locali;
Consiliere și orientare pentru tinerii NEETs și
părinții acestora;
Acțiuni și campanii de conștientizare;
Crearea de rețele pentru incluziune socioeducațională;
Furnizarea de măsuri de acompaniament
care să asigure încurajarea participării
tinerilor în programe de A doua șansă în
vederea finalizării învățământului obligatoriu,
inclusiv prin sprijin financiar adaptat nevoilor
tinerilor din grupul țintă;
Alte măsuri inovatoare care sunt asociate
unei abordări personalizate a traseului de
școlarizare a tinerilor NEETs.

Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă
minimă a
unui proiect:
minim
1.000.000
euro
Valoarea
bugetului se
va corela cu
dimensiune
a grupului
țintă și
valoarea
indicatorilor
asumați,
sub forma
unui cost
total per
participant
de maxim
2360 euro
pentru
fiecare
unitate de
participant
la activitățile
proiectului.

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/17
9/consultarepublic%C4%8
3-pentrughidulsolicitantuluicondi%C5%A
3ii-specificeaferent-o-s-61
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Creșterea gradului
de protecție și
conservare a
biodiversității

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, OS
4.1)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversităţii în
conformitate cu
Cadrul de Acţiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeană pentru
Biodiversitate 2020
şi cu Strategia
Naţională şi Planul
de Acţiune pentru
Conservarea
Biodiversităţii 2014
– 2020

Solicitanți eligibili

Custozi/Administratori ai
ariilor naturale protejate

A.

APM / instituţia care este
responsabilă pentru
asigurarea managementului
ariei protejate
ONG-uri

Implementarea planurilor de management /
seturilor de măsuri de conservare/ planurilor
de acţiune pentru ariile naturale protejate şi
pentru speciile de interes comunitar aprobate
(inclusiv cele situate în mediul marin)

C.

Acţiuni de completare a nivelului de
cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor
(monitorizarea şi evaluarea speciilor şi
habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.).

Institute de cercetare/
muzee
MM, ANPM

Elaborarea planurilor de
management/seturilor de măsuri de
conservare/planurilor de acţiune pentru ariile
naturale protejate (inclusiv cele situate în
mediul marin) şi pentru speciile de interes
comunitar neacoperite de proiectele finanţate
din alte programe (prevăzute în OUG nr.
57/2007, cu modificările ulterioare)

B.

Universităţi

Alte instituţii publice
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

Valoare
maximă
proiect:
Actiunea A
– 5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/17
3

Actiunea B
–
10.000.000
euro
Actiunea C
–
20.000.000
euro
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Calitate,
transparență, etică
și integritate la
nivelul sistemului
judiciar

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA,
AP 2, OS 2.3)

Obiectivul
programului

Asigurarea unei
transparențe și
integrități sporite
la nivelul
sistemului
judiciar în
vederea
îmbunătățirii
accesului și a
calității
serviciilor
furnizate la
nivelul acestuia

Solicitanți eligibili

Consiliul Superior al
Magistraturii;
Institutul Național al
Magistraturii;
Școala Națională de
Grefieri;
Ministerul Public;
Ministerul Justiției;
Oficiul Național al
Registrului Comerțului;
Înalta Curte de Casație și
Justiție.

APEL NELANSAT
Parteneri eligibili sunt:
Instanțe judecătorești;
Parchete;
Alte instituții publice care au
competențele/atribuțiile
necesare și dovedite, în
domeniul în care se
încadrează obiectivele
proiectului propus;
Asociații profesionale cu
activitate în domeniul
justiției.

Activități eligibile

Consolidarea planurilor de formare a personalului
din sistemul judiciar raportat la noul cadru
legislativ şi evoluţia practicii judiciare.
Elaborarea de materiale suport pentru formare
precum ghiduri, manuale, instrumente IT (elearning, sisteme audio-video, aplicații mobile etc.)
etc.;
Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de
formare și specializare pentru formarea
profesională a personalului de la nivelul sistemului
judiciar și a practicienilor dreptului (inclusiv
reprezentanţi ai profesiilor juridice conexe).

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://poca.ro/
ip92017/lansar
ea-inconsultare-aghiduluisolicitantuluinr-ip-92017mysmispoca13123/

Continuarea monitorizării SNA cu privire la
sistemul judiciar; Elaborarea de analize de risc
realizate la nivelul instituțiilor sistemului judiciar;
Derularea de programe specifice de remediere a
riscurilor și vulnerabilităților identificate;
Dezvoltarea sistemelor informatice necesare
asigurării unui grad sporit de transparenţă şi
accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul
judiciar;
Realizarea de sondaje/analize privind: 1)
percepția publică în ceea ce privește actul de
justiție; 2) percepția utilizatorilor (justițiabililor) și 3)
percepția principalilor actori ai sistemului judiciar și
utilizarea rezultatelor pentru îmbunătățirea unor
domenii cheie (comunicarea cu publicul, educație
juridică, profilul magistratului și conduita acestuia,
serviciile oferite de instanță etc.);
Actualizarea şi punerea în aplicare a strategiilor
de comunicare pentru instituțiile din sistemul
judiciar, ținând cont și de noile prevederi legale
(noile coduri) și alte evoluții în materie
(jurisprudența CEDO, s.a.)
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
implementarea
managementului
calității, măsuri de
simplificare pentru
cetățeni și mediul
de afaceri,
sistematizarea
legislației și
evaluarea
sistemică a
cadrului de
reglementare

Scopul acestei
cereri de proiecte
este de a sprijini
autorități și instituții
publice centrale
pentru
implementarea
unitară a
managementului
calității și
performanței,
implementarea unor
măsuri de
simplificare pentru
cetățeni, de
sistematizare și
simplificare a
fondului activ al
legislației, de
reducere a poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri, de creare a
cadrului pentru
dezvoltarea la nivel
local, de elaborare
de politici publice
bazate pe dovezi

Ministerul Finanțelor
Publice;
Ministerul Apelor și
Pădurilor;
Ministerul Muncii și Justiției
Sociale;
Ministerul Economiei;
Ministerul Mediului de
Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat;
Ministerul Educației
Naționale;
Ministerul Transporturilor;
Ministerul Energiei;
Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale;
Secretariatul General al
Guvernului;
Avocatul Poporului;
Etc.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA,
IP 8, OS 1.1)
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Activități eligibile

Valoarea
grantului



Dezvoltarea de sisteme și instrumente de
management



Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea
calității reglementărilor

Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă
unui proiect:
400.000 lei



Simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației pentru cetățeni și
mediul de afaceri



Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor
personalului

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limita

14 iulie
2017, ora
14.30

Informații
suplimentare

http://poca.ro/
solicitarefinantare/cere
rea-deproiecte-ip-82017/

Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă
unui proiect:
13.000.000
lei

Parteneri eligibili:
autorități și instituții ale
administrației publice
centrale;
autorități administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali (organizații
sindicale, organizații
patronale, precum și
formele de asociere ale
acestora cu personalitate
juridică);
instituții de învățământ
superior acreditate și de
cercetare
Academia Română
Etc.
10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Investiţii în
exploataţii agricole

Imbunătăţirea
performanţelor
generale ale
exploataţiilor
agricole prin
creşterea
competitivităţii
activităţii agricole, a
diversificării
producţiei agricole şi
a calităţii produselor
obţinute

Fermierii definiţi conform
Regulamentului (CE) 1307/
2013, art. 4, ca fiind
persoane fizice sau juridice
sau un grup de persoane
fizice sau juridice, indiferent
de statutul juridic pe care un
astfel de grup şi membrii săi
îl deţin în temeiul legislaţiei
naţionale, ale căror
exploataţii se situează pe
teritoriul României şi care
desfășoară o activitate
agricolă.

(PROGRAMUL
NATIONAL
DEZVOLTARE
RURALA,
Submăsura 4.1)

Restructurarea
exploataţiilor de
dimensiuni mici şi
medii şi
transformarea
acestora în
exploataţii
comerciale
Respectarea
standardelor UE
aplicabile tuturor
tipurilor de investiţii
Creşterea valorii
adăugate a
produselor agricole
prin procesarea
produselor la nivelul
fermei şi
comercializarea
directă a acestora în
vederea creării şi
promovării lanţurilor
alimentare integrate
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Investiţia trebuie să se
realizeze în cadrul unei
ferme cu o dimensiune
economică de minim 8.000
SO (valoarea producţiei
standard).

Activități eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate
beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/
sau necorporale, conform următoarei liste
indicative a cheltuielilor eligibile:












construcţia, extinderea, modernizarea și
dotarea construcțiilor din cadrul fermei,
destinate activității productive, inclusiv căi de
acces în fermă, irigații în cadrul fermei și
racordarea fermei la utilități şi a anexelor
aferente activităţii productive desfăşurate,
dimensionate corelat cu numărul persoanelor
ce vor utiliza aceste spaţii;
amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere
și comercializare, precum și alte cheltuieli de
marketing, în cadrul unui lanț alimentar
integrat.
achiziţionarea, inclusiv prin leasing de
maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita
valorii de piaţă a bunului respectiv;
achiziționarea, inclusiv prin leasing, de
mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specilizate în
scopul comercializării produselor agricole în
cadrul unui lanț alimentar integrat
Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor
pentru struguri de masă și alte culturi perene
Cheltuieli determinate de conformarea cu
standardele comunitare în cazul tinerilor
fermieri în conformitate cu art 17 (5) și
investiții determinate de conformare cu noile
standarde (prevăzute în secțiunea „Lista
noilor cerințe impuse de legislația Uniunii”) în
cazul modernizării exploatațiilor agricole
conform art. 17 (6).
Achiziționarea sau dezvoltarea de software și
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de
autor, mărci.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

31 iulie
2017

Informații
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_sm_4_1_ex
ploatatii_agric
ole
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Program de
finanțare

Investiţii în
exploataţii
pomicole

(PROGRAMUL
NATIONAL
DEZVOLTARE
RURALA,
Submăsura 4.1a)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Creşterea
competitivităţii,
diversificarea
producţiei, creşterea
calităţii produselor
obţinute şi
îmbunătățirea
performanţei
generale a
exploataţiilor
pomicole;
creşterea valorii
adăugate a
produselor prin
sprijinirea procesării
fructelor la nivelul
fermei şi a
comercializării
directe a produselor
obţinute;
dezvoltarea
lanţurilor scurte de
aprovizionare;
eficientizarea
costurilor de
producţie prin
promovarea
producerii şi utilizării
energiei din surse
regenerabile în
cadrul fermei şi prin
reducerea
consumului de
energie.

Fermierii definiți conform
Regulamentului (CE) 1307/
2013, art. 4, ca fiind
persoane fizice sau juridice
sau un grup de persoane
fizice sau juridice, Indiferent
de statutul juridic pe care un
astfel de grup şi membrii săi
il deţin în temeiul legislaţiei
naţionale, ale căror
exploataţii se situează pe
teritoriul României şi care
desfășoară o activitate
agricolă.



Dimensiunea minimă a
suprafeţelor pomicole,
inclusiv pepiniere pomicole,
deţinute în proprietate sau
folosință de o exploataţie
agricolă trebuie să fie de
minimum 4.000 euro SO.



Investiția trebuie realizată
doar în unitățile teritorial
administrative prezente în
Anexa din Cadrul Național
de Implementare, aferentă
STP (Anexa 7 a Ghidului
Solicitantului pentru
submăsura 4.1a) și trebuie
să respecte zonarea
speciilor din anexa
menționată anterior,
exceptând culturile în sere
și solarii și pepinierele.
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investiții în înfiinţarea şi modernizarea
fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi
reconversia plantațiilor pomicole şi
modernizarea parcului de mașini şi utilaje
agricole;
investiții în înfiinţarea şi modernizarea
pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea
suprafeţelor ocupate de material săditor;
înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de
procesare la nivelul fermelor şi investiții în
vederea comercializării (precum magazinele
la poarta fermei sau rulotele alimentare prin
care vor fi comercializate exclusiv propriile
produse agricole), doar ca o componentă
secundară a proiectului;
investiții în producerea şi utilizarea energiei
din surse regenerabile, cu excepția
biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu
ajutorul pompelor de căldură, geotermală)
în cadrul fermei, ca şi componentă
secundară în cadrul unui proiect de
investiții, iar energia obţinută va fi destinată
exclusiv consumului propriu;
investiții în instalații pentru producerea de
energie electrică și/ sau termică, prin
utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse
secundare rezultate din activitatea agricolă
și/ sau forestieră, atât din ferma proprie, cât
și din afara fermei), ca şi componentă
secundară în cadrul unui proiect de
investiții, iar energia obţinută va fi destinată
exclusiv consumului propriu;
înfiinţarea şi/ sau modernizarea căilor de
acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi
racordări;
investiții în scopul îndeplinirii standardelor
comunitare în cazul tinerilor;
investiții necorporale: achiziționarea sau
dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

31 iulie
2017

Informații
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_sector_pomi
col_sm_4_1a
_exploatatii_p
omicole
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Investiţii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole şi silvice componenta de
Infrastructură de
irigaţii
(PROGRAMUL
NAȚIONAL
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.3)
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Obiectivul
programului

Eficientizarea
utilizării apei în
agricultură

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Organizații/ Federații ale
Organizațiilor Utilizatorilor de
Apa pentru Irigații,
constituite din
proprietari/utilizatori de
terenuri agricole

Modernizarea infrastructurii secundare de irigații,
clădirilor aferente stațiilor de pompare/ repompare/
punere sub presiune și/sau racordarea la utilități,
sisteme de contorizare a apei, inclusiv
construcția/modernizarea bazinelor de colectare și
stocare a apei de irigat.

Maxim
1.000.000
Euro/proiect
pentru
sistemele
de irigații
aferente
stațiilor de
punere sub
presiune

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31 august
2017

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_sm_4_3_infr
astructura_ag
ricola_si_fore
stiera_sm_4_
3_infrastructu
ra_de_irigatii

Maxim
1.500.000
Euro/proiect
pentru
amenajarea
sistemelor
de irigații
aferente
stațiilor de
pompare si
repompare
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Înfiinţarea
grupurilor de
producători în
sectorul agricol
(PROGRAMUL
NATIONAL
DEZVOLTARE
RURALA,
Submăsura 9.1)
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Încurajarea înfiinţării
şi funcţionării
administrative a
grupurilor de
producători în
sectorul agricol,
recunoscute în
conformitate cu
prevederile
legislaţiei naţionale
în vigoare

Grupurile de producători din
sectorul agricol care sunt
recunoscute oficial de către
MADR înainte de solicitarea
sprijinului, dar după 1
ianuarie 2014, conform
legislaţiei naţionale în
vigoare

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din
înființarea și funcționarea grupurilor de producători
din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri,
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Grupurile de producători
trebuie să se încadreze în
definiţia IMM

Plan de Afaceri trebuie să detalieze activităţile
planificate ale grupului în raport cu una sau mai
multe dintre categoriile enumerate mai jos (art.
27(1) R1305/2013):

adaptarea producției și produselor
producătorilor care sunt membri ai acestor
grupuri la cerințele pieței;

introducerea în comun a produselor pe piață,
inclusiv pregătirea pentru vânzare,
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea
cumpărătorilor en gros;

stabiliriea unor norme comune privind
informarea asupra producției, acordând o
atenție deosebită recoltării și disponibilității;

alte activități care pot fi desfășurate de către
grupurile de producători, cum ar fi
dezvoltarea competențelor în materie de
exploatare și de comercializare, precum și
organizarea și facilitarea proceselor de
inovare.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

Maxim
100.000
euro/an
Rata
sprijinului
public
nerambursa
bil acordat
nu poate să
depăşească
10% din
valoarea
producţiei
comercializa
te în primii
cinci ani de
la
recunoașter
e

-

Termen
limita

31 iulie
2017

Informații
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_sm_9_1_gru
puri_de_prod
ucatori_in_se
ctorul_agricol

Sprijinul
este plătit în
tranșe
anuale,
pentru o
perioadă
care nu
poate
depăși 5 ani
de la data la
care grupul
de
producători
a fost
recunoscut.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Program de
finanțare

Înfiinţarea
grupurilor de
producători în
sectorul pomicol

(PROGRAMUL
NATIONAL
DEZVOLTARE
RURALA,
Submăsura 9.1a)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Incurajarea înfiinţării
şi funcţionării
administrative a
grupurilor de
producători în
sectorul pomicol,
recunoscute în
conformitate cu
prevederile
legislaţiei naţionale
în vigoare.

Grupurile de producători din
sectorul pomicol constituite
conform legislației specifice
în vigoare, care au ca scop
principal valorificarea în
comun a produselor
agricole, deservesc
interesele membrilor prin
investițiile prevăzute în
proiect, se încadrează în
definiția IMM-urilor

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din
înființarea și funcționarea grupurilor de producători
din sectorul pomicol, prevăzute în planul de
afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse.

Investiţiile prevăzute în
Planul de Afaceri vor fi
efectuate în UAT prezente
în anexa din Cadrul Național
de Implementare aferentă
STP, cu excepția celor
legate de culturile în sere și
solarii și pepinierele.
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Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri care
trebuie să detalieze activităţile planificate ale
grupului în raport cu una sau mai multe dintre
categoriile enumerate mai jos (art. 27(1)
R1305/2013):

adaptarea producției și produselor
producătorilor care sunt membri ai acestor
grupuri la cerințele pieței;

introducerea în comun a produselor pe
piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare,
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea
cumpărătorilor en gros;

stabiliriea unor norme comune privind
informarea asupra producției, acordând o
atenție deosebită recoltării și disponibilității;

alte activități care pot fi desfășurate de către
grupurile de producători, cum ar fi
dezvoltarea competențelor în materie de
exploatare și de comercializare, precum și
organizarea și facilitarea proceselor de
inovare.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

Maxim
100.000
euro/an
Rata
sprijinului
public
nerambursa
bil acordat
nu poate să
depăşească
10% din
valoarea
producţiei
comercializa
te în primii
cinci ani de
la
recunoașter
e

-

Termen
limita

31 iulie
2017

Informații
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_sector_pomi
col_sm_9_1a
_grupuri_de_
producatori_i
n_pomicultur
a

Sprijinul
este plătit în
tranșe
anuale,
pentru o
perioadă
care nu
poate
depăși 5 ani
de la data la
care grupul
de
producători
a fost
recunoscut.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Sprijin pentru
implementarea
acțiunilor în cadrul
strategiei de
dezvoltare locală

(PROGRAMUL
NAȚIONAL
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 19.2)

Obiectivul
programului

Incurajarea
dezvoltării locale în
zonele rurale

Solicitanți eligibili

Solicitanții/beneficiarii
eligibili ai operațiunilor
implementate prin LEADER
sunt entități publice/private,
stabilite prin fișa măsurii din
SDL, autorizate/constituite
juridic la momentul
depunerii cererii de
finanțare

Activități eligibile

Sprijinul, în cadrul Sub-masurii 19.2, se acordă
pentru implementarea măsurilor din cadrul
Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) ale
Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate și
autorizate de către DGDR AM PNDR
Proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se
pot încadra în una dintre următoarele categorii:
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proiecte de investiții, respectiv investiții în
infrastructură, investiții în sectoarele
agricol și forestier, investiții non-agricole;
proiecte cu sprijin forfetar (domeniul
agricol și non-agricol), în cadrul cărora
sprijinul se acordî în tranșe cu o valoare
prestabilită (nominal sau procentual), în
funcție de specificul fiecarei măsuri;
proiecte de servicii, respectiv proiecte care
vizează operațiuni necorporale precum
organizarea de evenimente, instruiri,
realizarea de studii, monografii etc.;
proiecte mixte (investiții și servicii), care
vor fi gestionate ca proiecte de investiții,
întrucât existența unei componente de
investiții conduce la obligația menținerii
obiectivelor investiției pentru o perioadă
minimă, stabilită în cadrul de implementare
național.

Valoarea
grantului

Maxim
200.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Sesiune
continuă

Informații
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_inves
titii_prin_pndr
_m_19_leade
r_sm19_2_ac
tiuni_in_strate
gia_de_dezvo
ltare_locala
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Bunicii comunității
Servicii sociale si
socii-medicale
pentru vârstnici

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.4)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Reducerea
numărului de
persoane
aparținând
grupurilor
vulnerabile prin
furnizarea unor
servicii sociale/
medicale/ socioprofesionale/ de
formare
profesionala
adecvate nevoilor
specifice

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Furnizori de servicii sociale
acreditați in condițiile legii
singuri sau in parteneriat cu
actorii sociali relevanți (de
ex. organizații ale
vârstnicilor)

Sunt eligibile pentru finanțare prin prezentul
program:

Centre de zi pentru persoane vârstnice
existente sau înființate prin proiect - Centre
de zi de asistenta si recuperare; Centre de zi
de socializare si petrecere a timpului liber (tip
club) , servicii de asistenta comunitara si de
promovare a voluntariatului printre
persoanele vârstnice, inclusiv acompaniate
de activități de promovare a participării active
a vârstnicilor (ex. voluntari).

Servicii/unități de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice, centre de preparare si
distribuire a hranei: cantine sociale si servicii
mobile de distribuire a hranei.

Serviciile de îngrijire la domiciliu privesc
ajutorul acordat de îngrijitorii formali
persoanelor vârstnice dependente pentru
efectuarea activităților de baza si
instrumentale ale vieții zilnice .

Centrele de preparare si distribuire a hranei
realizează activitățile specifice unei cantine
sociale, precum si, după caz, activități de
distribuire a hranei la domiciliul persoanelor
vârstnice cu deficiente locomotorii, prin
intermediul serviciilor de tip masa pe roti.

Autorități publice locale in
parteneriat cu actorii sociali
relevanți (de ex. organizații
ale vârstnicilor)

Valoarea
grantului

Valoarea
maxima a
proiectului:
400.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati/2159fondurieuropenepentruingrijireavarstniciloraflati-indificultate

Vor avea prioritate proiectele din localitățile cu un
număr crescut de populație cu vârsta de 55 de ani
si peste si care nu dispun de servicii sociale de
natura celor eligibile prin acest program.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Copiii mai întâi
PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
(AP 4, PI 9.iv, OS
4.12; 4.13; 4.14)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Proiectele se vor
concentra pe
dezinstituționalizare
a copiilor aflați in 50
dintre cele 77 de
centre de plasament
clasice, funcționale
la 30 iunie 2016, si
vor include servicii
integrate de sprijin
in vederea asigurării
tranziției de la
servicii de îngrijire
instituționalizate
către servicii la
nivelul comunității,
programe complexe
de asistenta a
tinerilor si de
integrare socioeconomica la nivelul
comunității a
acestora, precum si
masuri preventive
de evitare a
separării copilului de
familie si de
instituționalizare.

Autoritățile publice locale cu
responsabilități in domeniul
protecției copilului

Activități eligibile



Furnizarea de servicii integrate de sprijin in
vederea asigurării tranziției de la servicii de
îngrijire instituționalizate către servicii la
nivelul comunității



Orice alte masuri care vin in sprijinul
dezinstituționalizării si al furnizării de servicii
la nivelul comunității

in parteneriat cu
furnizori de servicii sociale


Furnizarea de programe de asistenta tinerilor
(cu vârsta pana in 18 ani sau pana la 26 ani
daca urmează programe de educație/
formare)



Furnizarea de servicii si masuri preventive si
de intervenție timpurie pentru copii in vederea
prevenirii separării copilului de familie si a
instituționalizării



Sprijin pentru dezvoltarea rețelei de asistenți
sociali si a celei de asistenți maternali la
nivelul comunității, inclusiv prin furnizarea de
programe de formare si de schimb de
experiența; dezvoltarea cu prioritate a
asistentei maternale pentru copiii cu
dizabilități; sprijin pentru dezvoltarea
serviciilor de tip familial, identificare si
monitorizare copii aflați in risc de separare de
familie (ex. aplicare fisa de identificare a
riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr
691/2015, identificarea nevoilor acestor copii,
referirea lor către serviciile de sănătate si de
educație etc).

Valoarea
grantului

Valoare
minimă
proiect
450.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0% - 5%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Valoarea
maximă
1.300.000
euro
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Educație de
calitate in creșe

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
2014 – 2020, AP 6,
PI 10i)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea
participării la
învățământul ante
preșcolar si
preșcolar, in special
a grupurilor cu risc
de părăsire timpurie
a scolii, cu accent
pe copiii aparținând
minorității roma si a
celor din mediul
rural;

Ministerul Educației
Naționale si Cercetării
Științifice si agenții,
structuri/alte organisme
aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atribuții in
domeniul educației si
formarii profesionale,
inclusiv asigurarea calității
in învățământul
preuniversitar.
Parteneri eligibili:
Agenții, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atribuții in
domeniul educației si
formarii profesionale,
inclusiv asigurarea calității
in învățământul
preuniversitar;
Instituții de învățământ
(ISCED 0-2) acreditate,
publice si private, din
rețeaua școlara naționala
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere,
mediere școlara si servicii
alternative, publici si privați;
Autoritățile publice locale cu
atribuții in domeniul
educației de nivel
preuniversitar;
ONG uri;
Parteneri sociali din
învățământul preuniversitar
(ex. organizații sindicale).

Îmbunătățirea
competentelor
personalului didactic
din învățământul
pre-universitar in
vederea promovării
unor servicii
educaționale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor si a
unei scoli incluzive.

Activități eligibile





formarea profesională a cadrelor didactice,
a managerilor școlari și a personalului de
îngrijire din creșe;
amenajarea spațiilor educaționale pentru
creșe sau pentru grupe de ante preșcolari
înființate in cadrul grădinițelor;
testarea resurselor didactice aferente
curriculum-ului național obligatoriu pentru
învățământul anteprescolar in creșe pilot

Valoarea
grantului

In cadrul
prezentei
cereri de
propuneri
de proiecte
se va
selecta un
singur
proiect in
valoare de
13.511.937
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Program de
finanțare

Curriculum
național
obligatoriu
actualizat pentru
învățământul
gimnazial

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10i)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Reducerea părăsirii
timpurii a scolii prin
masuri integrate de
prevenire si de
asigurare a
oportunităților egale
pentru elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma si
elevii din mediul
rural/ comunitățile
dezavantajate
socio-economic;

Ministerul Educației
Naționale si Cercetării
Științifice si agenții,
structuri/alte organisme
aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atribuții in
domeniul educației si
formarii profesionale,
inclusiv asigurarea calității
in învățământul
preuniversitar
Partenerii pot fi:
Agenții, structuri/alte
organisme aflate in
subordinea/coordonarea
MENCS si alte organisme
publice cu atribuții in
domeniul educației si
formarii profesionale,
inclusiv asigurarea calității
in învățământul
preuniversitar;
Instituții de învățământ
(ISCED 2) acreditate,
publice si private, din
rețeaua școlara naționala
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere,
mediere școlara si servicii
alternative, publici si privați;
ANP si instituții
subordonate;
Autoritățile publice locale cu
atribuții in domeniul
educației de nivel
preuniversitar;
ONG-uri; Parteneri sociali
din învățământul
preuniversitar

Masuri de asigurare a oportunităților egale pentru
copiii in risc de abandon școlar, in special prin
programe de sprijin individualizat si adaptare
curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi
de învățare.

Maxim
38.250.000
euro

Creșterea numărului
de oferte
educaționale
orientate pe
formarea de
competente si pe
utilizarea de soluții
digitale/de tip TIC in
procesul de
predare;
Îmbunătățirea
competentelor
personalului didactic
din învățământul
pre-universitar in
vederea promovării
unor servicii
educaționale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor si a
unei scoli incluzive.
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Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului
național școlar obligatoriu (inclusiv pentru
învățământul special si învățământul de tip a doua
șansa) in vederea orientării pe formarea de
competente cheie si pe nevoile de dezvoltare ale
elevilor pentru învățământul primar si secundar,
inclusiv prin utilizarea de soluții digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale didactice care sprijină
implementarea curriculumului revizuit (ghiduri,
resurse educaționale pentru elevi si cadre
didactice), in special cele de tipul resurselor
educaționale deschise.
Perfecționarea profesionala specializata pentru
personalul didactic din învățământul preuniversitar
gimnazial in vederea extinderii utilizării metodelor
activ-participative de educație bazate pe noul
curriculum centrat pe competente cheie si pe
nevoile elevilor, in special in cazul personalului
care lucrează cu copiii aparținând grupurilor
vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității
roma, copii cu nevoi speciale, copii din
comunitățile dezavantajate socioeconomic.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin pentru
susținerea
masurilor din
SCAP, SMBR,
documente
strategice
naționale

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA,
AP 1, O.S. 1.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Sisteme unitare de
management al
calității si
performantei
implementate in
autoritățile si
instituțiile publice
centrale;
Aplicarea sistemului
de politici bazate pe
dovezi in autoritățile
si instituțiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante a
impactului;
Cadru pentru
sprijinirea dezvoltării
la nivel local si
pentru creșterea
calității serviciilor
publice
implementat;
Fondul activ al
legislației
sistematizat si
simplificat progresiv;
Proceduri
simplificate pentru
reducerea poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri
implementate in
concordanta cu
Strategia pentru o
mai buna
reglementare

Solicitanți eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;

Activități eligibile

Valoarea
grantului



Dezvoltarea de sisteme si instrumente de
management



Creșterea calității reglementarilor



Simplificarea procedurilor administrative si
reducerea birocrației pentru cetățeni si
mediul de afaceri



Dezvoltarea abilitaților si cunoștințelor
personalului din autoritățile si instituțiile
publice centrale

Suma
minima
aferenta
unui proiect:
700.000 lei
Suma
maxima
aferenta
unui proiect:
15.000.000
lei

Ministere;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Consiliul legislativ;
Secretariatul General al
Camerei Deputaților;

Contribuția
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriadminist
ratie.ro/lansar
e-inconsultare-aghidurilorsolicitantuluinr-ip-32015si-cp-22015/

Secretariatul General al
Senatului;
autorități si instituții publice
centrale cu responsabilități
stabilite in SMBR.

Categorii de parteneri
eligibili:
autorități si instituții publice
centrale așa cum sunt ele
adresate in SCAP;
autorități administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
instituții de învățământ
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Sprijinirea
acțiunilor privind
aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate, precum
si a masurilor
referitoare la
prevenirea
corupției la nivelul
autorităților si
instituțiilor publice

Aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate in
autoritățile si
instituțiile publice;
Grad crescut de
implementare a
masurilor referitoare
la prevenirea
corupției si a
indicatorilor de
evaluare in
autoritățile si
instituțiile publice;
Grad crescut de
conștientizare a
corupției atât in
rândul cetățenilor
cat si al personalului
din administrația
publica;
Îmbunătățirea
cunoștințelor si a
competentelor
personalului din
autoritățile si
instituțiile publice in
ceea ce privește
prevenirea corupției.

Autorități si instituții publice
centrale așa cum sunt ele
adresate in SCAP;
Autorități si instituții publice
locale de la nivelul județelor
si municipiilor;
Autorități administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Mecanisme administrative:

introducerea unor masuri/mecanisme
suplimentare de control pentru sectoarele
vulnerabile la corupție si pentru instituțiile
care au înregistrat incidente recurente de
integritate (de exemplu, reducerea plaților
informale, folosind instrumentele standard de
monitorizare si control, sistem de feedback
pentru pacienți);

Suma
minima
aferenta
unui proiect:
300.000 lei
Suma
maxima
aferenta
unui proiect:
9.000.000
lei

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA,
AP 2, O.S. 2.2)

APEL NELANSAT

Categorii de parteneri
eligibili:
Autorități si instituții publice
centrale așa cum sunt ele
adresate in SCAP;
Autorități si instituții publice
locale de la nivelul județelor
si municipiilor;
Autorități administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Instituții de învățământ
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.

Capacitatea administrativa de a preveni si a
reduce corupția:

actualizarea cadrului general pentru definirea
si monitorizarea conformității cu normele de
conduita;

sprijinirea dezvoltării si implementării de
mecanisme care sa faciliteze punerea in
aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si
integrității (ghiduri, manuale de bune practici,
colecții de cazuri de testare, standarde de
etica si integritate etc.);

masuri de sprijin pentru implementarea
masurilor anticorupție reglementate de
legislația naționala si monitorizate de către
SNA;

creșterea capacitații operaționale a
Secretariatului tehnic al SNA de a acționa ca
un centru autentic de resurse anticorupție;

dezvoltarea capacitații analitice de a efectua
activități de evaluare a riscurilor pe planuri
sectoriale de acțiune de combatere a
corupției;

precum si intre autoritățile publice privind
monitorizarea si evaluarea implementării
masurilor anticorupție;

Contribuția
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriadminist
ratie.ro/relansare-inconsultarepublica-aghidurilorsolicitantuluipentrucererile-deproiecte-nrip22015-sicp12015/

Educație anticorupție
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană
si Guvernul
României

Crearea de sinergii
cu acțiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene si alte
programe CDI
internaționale

Sprijinirea
proiectelor de CD si
Inovare care
participa direct la
competițiile
programului-cadru
Orizont 2020, care
sunt complementare
prin activitățile
propuse unor
proiecte finanțate
prin Orizont 2020
sau care se
adresează întăririi
capacitații
administrative a
instituțiilor de CD si
Inovare din
Romania de a
realiza aplicații
pentru proiecte
pentru competiții
organizate la nivel
European si
mondial.

Entități din Romania cu
obiect de activitate
cercetarea-dezvoltarea,
care pot fi de tip organizație
de cercetare sau
întreprindere

Descrierea tipurilor de proiecte:
RO-ECSEL: proiect pentru finanțarea activităților
CD si de inovare eligibile ale participanților din
Romania pe proiectele selectate la finanțare de
către Inițiativa Tehnologica Comuna ECSEL Joint
Undertaking in cadrul apelurilor pentru programulcadru Orizont 2020.
COMPLEMENT: proiecte pentru finanțarea
activităților CD si de inovare adiționale proiectelor
finanțate in cadrul Inițiativelor Tehnologice
Comune (JTI) ale Orizont 2020, care sunt in afara
planului de lucru al JTI, dar sunt complementare
activităților din planul de lucru si contribuie la
atingerea obiectivelor JTI.
RO-EIT: proiecte CDI pentru consolidarea
participării entităților din Romania la activitățile
finanțate de Institutul European pentru Inovare si
Tehnologie (EIT).
RO-ESFRI-ERIC: proiecte CDI pentru
consolidarea participării entităților din Romania ca
parteneri in infrastructuri pan-europene de
cercetare de tip European Research Infrastructure
Consortium (ERIC)
FINALIST-IMM: proiecte pentru finanțarea
activităților CD si de inovare cuprinse in
propunerile IMM-urilor care au participat individual
la competițiile Orizont 2020 pentru instrumentul
dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument –
phase 2”) si care au obținut din partea Comisiei
Europene „Pecetea Excelentei” („Seal of
Excellence”), dar care nu au fost selectate la
finanțare din fondurile programului-cadru.
CENTRE-SUPORT: proiecte pentru crearea unor
Centre Suport pentru Proiecte CD Internaționale
CATEDRE-ERA: proiecte pentru catedre ERA ale
Orizont 2020 – „ERA Chairs” (ERA=Aria
Europeană a Cercetării)
TEAMING: proiecte intre instituții de cercetare
puternice si instituții de cercetare cu potențial de
excelenta din Romania

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, OS 1.2,
Acțiunea 1.1.3)
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Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Variabil

Informații
suplimentare

http://www.po
c.research.ro/
actiuni-1-1-3
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul vizând
educaţia şi
conştientizarea
publicului privind
gestionarea
deșeurilor

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Finanţarea
nerambursabilă din
Fondul pentru
mediu a proiectelor
vizând educaţia şi
conştientizarea
publicului privind
gestionarea
deșeurilor

Solicitanți eligibili

Organizaţiile
neguvernamentale,
unitățile administrativteritoriale, inclusiv
subdiviziunile administrativ teritoriale ale acestora,
unitățile și instituțiile de
învățământ

Activități eligibile

Sunt eligibile următoarele cheltuieli:
a) achiziţionarea de consumabile în cuantum de
maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
b) realizarea, editarea şi difuzarea de materiale
tipărite cu conţinut educativ privind gestionarea
deşeurilor în cuantum de maximum 8% din
valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate;
c) realizarea de materiale inscripţionate, de
exemplu pixuri, şepci, agende, tricouri, rucsacuri,
hanorace şi alte asemenea în cuantum de
maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
d) realizarea şi difuzarea de materiale
audiovizuale privind gestionarea deșeurilor;
e) achiziționarea de aparatură profesională
necesară realizării proiectului;
f) realizarea şi montarea de panouri cu conţinut
educativ privind gestionarea deșeurilor în cuantum
de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
g) achiziţionarea de materiale necesare
desfăşurării activităţilor de igienizare şi
ecologizare a spaţiilor verzi în scop educativ;
h) cheltuieli necesare în procesul de instruire:
plata instructorilor, transport, cazare și diurnă
pentru instructori, consumabile, închiriere săli, în
cuantum de maximum 15% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile neplafonate;
i) realizarea paginii web;
j) achiziţionarea de echipament necesar pentru
organizarea taberelor (corturi, saci de dormit,
izoprene, lanterne etc.);
k) transportul preșcolarilor,elevilor, studenţilor şi
instructorilor participanţi la excursiile şi taberele
organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării
privind gestionarea deșeurilor;
l) cazarea şi masa preșcolarilor, elevilor,
studenţilor şi instructorilor;
m) taxa de campare.

Valoarea
grantului

Maxim
450.000 lei

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/mmsupunedezbateriipubliceproiectul-deom-privindaprobareaghidului-definantare-aprogramuluivizandeducatia-siconstientizare
a-publiculuiprivindgestionareadeseurilor/21
48
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Programul național
multianual pentru
susținerea
meșteșugurilor si
artizanatului

Susținerea micilor
meșteșugari in
promovarea
produselor proprii si
conservarea si
stimularea
promovării mai largi
a tradițiilor
autohtone

APEL NELANSAT

Solicitanți eligibili

Societățile comerciale,
societățile cooperative,
inclusiv societățile
cooperative meșteșugărești
mixte,
persoanele fizice autorizate
care desfășoară activități
economice in mod
independent,
întreprinderile individuale,
întreprinderile familiale,
asociații profesionale sau
fundații si au ca scop
promovarea meșteșugurilor
si a meseriilor care
presupun un număr mare de
operații executate manual, a
produselor si serviciilor cu
specific tradițional, inclusiv
din domeniul artei populare
si artizanatului.
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

Programul consta in organizarea Târgului
National pentru Artizanat si Meșteșuguri 2017, pe
durata a 3 zile.

Suma
maxima
acordata
unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu
va depăși
2000 lei
pentru târg

Perioada de desfășurare a Târgului precum si
locația vor fi afișate pe site-ul instituției cu cel
puțin 5 zile înainte de desfășurarea
evenimentului.
In cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor
putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești
si/sau de artizanat) si vor putea desfășura
activități economice in condițiile legislației in
vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenți la
târg vor putea organiza la standul propriu pentru
vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru. In
cadrul atelierelor de lucru artizanii si meșteșugarii
vor explica si demonstra practic cum se pregătesc
si se obțin produsele lor.

Suma
maxima
aferenta
cazării
pentru
beneficiari
este de
maxim 1600
lei/beneficia
r pentru
patru nopți
de cazare

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Data de la
care este
activa
înregistrare
a on-line se
comunica
pe site-ul
instituției cu
minim 5 zile
înainte de
data
începerii
procesului
de
înregistrare.

Informații
suplimentare

http://www.ai
ppimm.ro/arti
col/programe/
proiecteproceduri-deimplementare
-2017/proiectproceduramestesuguri2017
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul pentru
organizarea
Târgului
Întreprinderilor
Mici si Mijlocii TIMM 2017

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Obiectivul
Programului li
constituie
organizarea a opt
Târguri pentru
Întreprinderi Mici si
Mijlocii - TIMM 2017

Societățile comerciale,
societățile cooperative,
inclusiv societățile
cooperative meșteșugărești
mixte, persoanele fizice
autorizate care desfășoară
activități economice in mod
independent, întreprinderile
individuale, întreprinderile
familiale, precum si
asociațiile profesionale sau
fundațiile

Programul consta in organizarea celei de-a VIII-a
ediții naționale a Târgului Întreprinderilor Mici si
Mijlocii - TIMM 2017, in regiunile de dezvoltare ale
României, pe o perioada de minim 3 zile.

Suma
maxima
acordata
unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu
va depăși
pentru târg
2000 lei.

Acțiunile desfășurate in cadrul Programului sunt:
 organizarea unei expoziții structurata pe
secțiuni concomitente
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organizarea de conferințe, semănării, mese
rotunde, workshop-uri si prezentări in scopul
creșterii numărului întreprinzătorilor de
succes si a competentelor antreprenoriale,
îmbunătățirii performantelor economice si
tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor
inovative, promovării produselor si serviciilor
romanești, precum si stimulării si susținerii
internaționalizării IMM;
diseminarea de materiale informative
referitoare la inițierea si dezvoltarea
afacerilor.

Suma
maxima
acordata
pentru
cheltuielile
aferente
este de
maxim 1600
lei/beneficia
r pentru
patru nopți
de cazare

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Data de la
care este
activa
înregistrare
a on-line se
comunica
pe site-ul
instituției cu
minim 5 zile
înainte de
data
începerii
procesului
de
înregistrare.

Informații
suplimentare

http://www.ai
ppimm.ro/arti
col/programe/
proiecteproceduri-deimplementare
-2017/proiectprocedura-trgul-imm2017
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul RO02
Biodiversitate si
servicii ale
ecosistemelor

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

Obiectivul
programului

Stoparea pierderii
biodiversității

Solicitanți eligibili

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul donator
si alte instituții relevante si
organizații nonguvernamentale din
Romania si stakeholderi din
statele donatoare

Activități eligibile

Fondul este destinat susținerii proiectelor/
acțiunilor menite sa implementeze soluții in
problema degradării serviciilor ecosistemelor, sa
crească nivelul de cunoștințe privind contribuția
acestora la economie precum si sa contribuie la
stoparea pierderii biodiversității in Romania.
Obiectivul include abordarea problemelor legate
de pierderea si fragmentarea habitatelor, de
restaurarea zonelor degradate, precum si
integrarea aspectelor legate de biodiversitate in
politicile sectoriale. Astfel, proiectele/acțiunile
finanțate trebuie sa faciliteze schimbul si transferul
de cunoștințe, experiențe, tehnologie, bune
practici intre entități similare din Romania si
statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea relațiilor
bilaterale intre aceste tari.
In acest scop, următoarele tipuri de activități sunt
considerate eligibile:
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Participarea la evenimente precum
conferințe, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de acțiuni cu caracter
similar atâta timp cat se adresează scopului
programului (Participanții la activități trebuie
sa cunoască limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile
atelierelor/vizitelor de studiu/conferințelor
etc)



Organizarea de evenimente precum
conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de acțiuni cu caracter similar
atâta timp cat se adresează scopului
programului

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
200.000
euro
Nu este
stabilit
bugetul
maxim
pentru o
aplicație.
Bugetul total
poate fi
contractat
pe baza
unei singure
sau a mai
multor
aplicații.

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro02biodiversitatesi-servicii-aleecosistemelor
-implementatin-cadrulmecanismului
-financiarsee-20092014/2036
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul RO04
Reducerea
substanțelor
periculoase

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Prevenirea daunelor
si a efectelor
secundare asupra
mediului cauzate de
substanțe chimice si
deșeuri periculoase

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul donator
si alte instituții relevante si
organizații nonguvernamentale din
Romania si stakeholderi din
statele donatoare

Fondul este destinat susținerii proiectelor/
acțiunilor vizând prevenirea efectelor negative ale
substanțelor chimice si deșeurilor periculoase
asupra mediului prin cooperare si transfer de
cunoștințe cu instituții similare din statele
donatoare.
Programul va consolida capacitatea entităților
publice responsabile de implementarea si
aplicarea legislației si strategiilor europene privind
substanțele chimice si deșeurile periculoase.
De asemenea, programul va îmbunătăți
monitorizarea substanțelor periculoase in mediu,
scopul final fiind acela de a preveni bolile si
efectele substanțelor chimice si deșeurilor
periculoase asupra sănătății umane si mediului.
Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunoștințe,
experiențe, tehnologie, bune practici intre entități
similare din Romania si statele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale intre aceste
tari in scopul atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO04 .

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
100.000
euro
Nu este
stabilit
bugetul
maxim
pentru o
aplicație.
Bugetul total
poate fi
contractat
pe baza
unei singure
sau a mai
multor
aplicații.

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro04reducereasubstantelorpericuloaseimplementatin-cadrulmecanismului
-financiarsee-20092014/2038

In acest scop, următoarele tipuri de activități sunt
considerate eligibile:

Participarea la evenimente precum
conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de acțiuni cu caracter similar
atâta timp cat se adresează scopului
programului (Participanții la activități trebuie
sa cunoască limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor
de studiu/conferințelor etc)

Organizarea de evenimente precum
conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de acțiuni cu caracter similar
atâta timp cat se adresează scopului
programului
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul RO07
Adaptarea la
schimbări
climatice

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

Obiectivul
programului

Reducerea
vulnerabilității
umane si a
ecosistemelor la
schimbările
climatice

Solicitanți eligibili

Promotorul de Proiect,
partenerii de proiect si
entități din statul donator.

Activități eligibile

Fondul este destinat susținerii proiectelor/
acțiunilor vizând reducerea vulnerabilității umane
si a ecosistemelor la schimbările climatice prin
cooperare si transfer de cunoștințe cu instituții
similare din statele donatoarei.
Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunoștințe,
experiențe, tehnologie, bune practici intre entități
similare din Romania sistatele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale intre aceste
tari in scopul atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO07.
In acest scop, următoarele tipuri de activități sunt
considerate eligibile:
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Participarea la evenimente precum
conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de acțiuni cu caracter similar
atâta timp cat se adresează scopului
programului (Participanții la activități trebuie
sa cunoască limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor
de studiu/conferințelor etc)
Organizarea de evenimente precum
conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de acțiuni cu caracter similar
atâta timp cat se adresează scopului
programului

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
149.555
euro
Bugetul
eligibil
pentru
organizarea
de
evenimente
in comun cu
entitățile din
statele
donatoare
nu trebuie
sa
depășească
suma de
10.000
euro.

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro07adaptarea-laschimbariclimaticefinantat-pringranturilesee-20092014/2040

Bugetul total
poate fi
contractat
pe baza
unei singure
sau a mai
multor
aplicații.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Creșterea vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul cercetării
si inovării;
Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
Europeană de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți romani
la Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de către
aceștia in viitoarele
proiecte Orizont
2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor romanești
in proiecte cu
finanțare
internaționala;
Creșterea ponderii
finanțării externe in
totalul cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.
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Solicitanți eligibili

Organizații de cercetare de
drept public sau privat din
Romania care
implementează proiectele
câștigate la competițiile
Orizont 2020

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Finanțarea naționala se aloca pentru activități
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.).
Aceasta finanțare va fi alocata departamentului
din universitate sau institutului, care derulează
proiectul finanțat de Comisia Europeană.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de
CE de tip
ERA Chair;
Pentru
restul
instrumentel
or de
finanțare din
Programul
Orizont
2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet
de lucru.

Activitățile propuse trebuie sa conducă la
consolidarea capacitații instituționale de a
participa in mod susținut la noi competiții
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://uefiscdi.
gov.ro/articol
e/4440/Premi
ereaparticiparii-laOrizont2020.
html

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului național
de cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
instituțiilor de profil;
creșterea eficientei
utilizării resurselor in
organizațiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calității si
relevantei
activităților CDI;
creșterea
atractivității
sistemului si
deschiderea
organizațiilor de
cercetare către
comunitatea
internaționala;
modernizarea
administrației
publice din sectorul
cercetării.
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Solicitanți eligibili

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care realizează
activități de cercetaredezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora
Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Activități eligibile

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:


Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

Valoarea
grantului

Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire
echipe independente, reintegrarea
cercetătorilor din diaspora, burse pentru
cercetători debutanți, mobilitatea
cercetătorilor, premiere rezultate cercetare)



Suport CDI
(Dezvoltare instituționala, investiții, integrare
si interconectare)

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

Contribuția
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
enationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Creșterea
competitivității
economiei
românești prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Stimularea
progresului
întreprinderilor pe
lanțurile de valoare
si a parteneriatelor
cu universitățile
publice, prin
maximizarea valorii
adăugate din
producția de bunuri
inovatoare bazate
pe cercetare
științifica;
creșterea capacitații
întreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generație
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelortinta;
crearea unui mediu
stimulativ pentru
inițiativa sectorului
privat;
susținerea
proceselor de
specializare
inteligenta;

Solicitanți eligibili

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care realizează
activități de cercetaredezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

Activități eligibile

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome













Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

Valoarea
grantului





Proiect experimental-demonstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc științific

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

Contribuția
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
enationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema2competitivitat
e.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

dezvoltarea
activităților CDI in
domenii de interes
social general.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Guvernul
României

Solicitanți eligibili

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeană si
internaționala”

Creșterea
competitivității
internaționale a
cercetării românești
in atragerea
finanțării externe
pentru cercetare;

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi

consolidarea
sistemului național
de cercetaredezvoltare si
inovare prin
intensificarea
cooperării științifice
internaționale;

Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

participarea
României la
Programul Orizont
2020, la Inițiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome

reprezentarea
României in
organizații si
programe
paneuropene si
internaționale de
cercetare;

Întreprinderi care realizează
activități de cercetaredezvoltare

Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:




Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

Contribuția
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
enationale/pncdiiii/schemeajutor-destat/schema3-coopEuropeană.p
df

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

creșterea vizibilității
României in
domeniul cercetării,
dezvoltării si
inovării.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Renaștere rurala –
stimularea inovării
si oportunități de
afaceri

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Stimularea inovării
in zonele rurale

Solicitanți eligibili

Orice entitate constituita
legal într-o tara participanta
la program
Pentru acțiunile de inovare
si cercetare si acțiunile de
inovare, parteneriatul pentru
un proiect ar trebui sa
includă cel puțin 3 entități si
acestea sa fie stabilite in trei
tari diferite. Entitățile trebuie
sa fie independente una fata
de alta.
Pentru acțiunile de
coordonare si sprijin – cel
puțin o entitate legal
constituita intr-un stat
membru al UE sau intru tara
asociata la programul
Orizont 2020.
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Activități eligibile

Tematici:
RUR-02-2017: „Interacțiuni in zonele rurale de
coasta: sinergii intre consolidarea terenurilor si
activitățile maritime”
RUR-03-2017: „Către 2030 – politici si instrumente
de sprijin decizional pentru o abordare integrata a
gestionarii terenurilor ca resursa”
RUR-05-2017: „Noi politici publice, modele de
afaceri si mecanisme pentru aprovizionare
durabila si plata pentru serviciile ecosistemele
forestiere”
RUR-09-2017: „Modele de afaceri pentru
economiile rurale moderne”
RUR-10-2016/2017: „Rețele tematice care
reunesc cunoștințe pregătite pentru practica”
RUR–12-2017: „Rețele de ferme europene pentru
a stimula schimburile de cunoștințe tematice si a
elimina decalajul de inovare”
RUR-13-2017: „Construirea unui viitor sistem al
științei si educației, apt sa livreze pentru practica”
RUR-15-2017: „Beneficiile de a lucra cu alte
persoane – promovarea capitalului social in
sectorul agricol”
RUR-16-2017: „Optimizarea abordărilor de
proiecte de inovare interactive si realizările
politicilor UE pentru a accelera inovarea in zonele
rurale”

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Pentru acțiuni
de cercetare si
inovare - 0%
Pentru acțiuni
de inovare -30%

Termen
limita

13
septembrie
2017

Informații
suplimentare

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/c
alls/h2020rur-20162017.html#c,t
opics=callIde
ntifier/t/H2020
-RUR-20162017/1/1/1/de
faultgroup&callSta
tus/t/Forthco
ming/1/1/0/de
faultgroup&callSta
tus/t/Open/1/
1/0/defaultgroup&callSta
tus/t/Closed/1
/1/0/defaultgroup&+identi
fier/desc
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Înțelegerea
Europei,
promovarea
spațiului public si
cultural european
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

O mai buna
înțelegere a unității
culturale si sociale a
Europei si a
diversității ei

Orice entitate constituita
legal in tarile participante la
program.
Pentru acțiunile de inovare si
cercetare, parteneriatul
pentru un proiect ar trebui sa
includă cel puțin 3 entități si
acestea sa fie stabilite in trei
tari diferite; entitățile trebuie
sa fie independente una fata
de alta.
Pentru acțiunile de
coordonare si sprijin – cel
puțin o entitate legal
constituita intr-un stat
membru al UE sau într-o tara
asociata la programul
Orizont 2020.
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Activități eligibile

Tematici:
CULT-COOP-01-2017: “Discursuri democratice si
statul de drept”;
CULT-COOP-02-2017: „Îmbunătățirea înțelegerii
reciproce intre europeni, lucrând la aspectele cu
probleme din trecut”;
CULT-COOP-03-2017: „Alfabetizarea culturala a
tinerei generații din Europa”;
CULT-COOP-04-2017: „Povestiri contemporane
ale Europei in practicile artistice si creative”;
CULT-COOP-05-2017: „Diversitatea religioasa in
Europa – trecut, prezent si viitor”;
CULT-COOP-06-2017: „Abordări participative si
inovare sociala in cultura”;
CULT-COOP-07-2017: „Patrimoniu cultural al
regiunilor de coasta si maritime din Europa”;
CULT-COOP-09-2017: „Patrimoniul cultural
european, acces si analize pentru o mai bogata
interpretare a trecutului”;
CULT-COOP-10-2017: „Cultura, integrare si
spațiul public european”;
CULT-COOP-11-2017: „Sa înțelegem
transformarea administrațiilor publice europene”;
CULT-COOP-12-2017: „Importanta valorilor
culturale si fundamentale pentru a face fata
provocărilor migrației”.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă
Acțiunile de
cercetare si
inovare si cele
de coordonare si
sprijin - 0%

Termen
limita

13
septembrie
2017

Informații
suplimentare

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/c
alls/h2020sc6-cultcoop-20162017.html#c,t
opics=callIde
ntifier/t/H2020
-SC6-CULTCOOP-20162017/1/1/1/de
faultgroup&callSta
tus/t/Forthco
ming/1/1/0/de
faultgroup&callSta
tus/t/Open/1/
1/0/defaultgroup&callSta
tus/t/Closed/1
/1/0/defaultgroup&+identi
fier/desc
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Programul
Transnațional
Dunărea
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Obiectivul
programului

Îmbunătățirea
politicilor publice si
a cooperării
instrucționale,
implementate de un
parteneriat
transnațional extins

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Autorități locale/ regionale/
naționale;
organisme de drept public;
Grupări Europene de
Cooperare Teritoriala
(GECT);
organizații internaționale si
organisme private, inclusiv
IMM-uri.



Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate
sociala in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de
mediu si cultura in Regiunea Dunării



Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea
Dunării

Aria eligibila a programului
este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia,
Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).



Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunării

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

15%

Termen
limita

Variabil

Informații
suplimentare

http://www.int
erregdanube.eu/rel
evantdocuments/pr
ogrammemaindocuments
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Programul de
competitivitate
pentru
întreprinderi si
IMM-uri COSME

PAGINA 56 DIN 61

Obiectivul
programului

Reducerea
decalajelor de pe
piața in ceea ce
privește furnizarea
de finanțări IMMurilor.

Solicitanți eligibili

Întreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autorități publice

Activități eligibile

COSME furnizează următoarele tipuri de
asistenta:

Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile
care au dificultăți in obținerea de împrumuturi
din sistemul bancar

Capital pentru fondurile de capital de risc ce
furnizează investiții pentru IMM-urile aflate in
stadiul de extindere si creștere

Informații practice gratuite si servicii directe
pentru firmele ce caută parteneri, finanțare,
informații despre noile piețe sau despre
legislația sau programele UE

Acțiuni de cooperare in rețea sau de schimb
de experiența pentru cei ce elaborează
politicile relevante, având ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri

Stabilirea de elemente de referința si
realizarea de studii pentru îmbunătățirea
cunoștințelor si monitorizării sectoarelor
industriale la nivel european sau global, sau
a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Variabil

Informații
suplimentare

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/cosme/in
dex.html#c,ca
lls=CallIdentifi
er.Status/t/FO
RTHCOMING
/1/1/0&CallId
entifier.Status
/t/OPEN/1/1/0
&CallIdentifier
.Status/t/CLO
SED/0/1/0&+
PlannedOpen
ingDate/asc
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Erasmus pentru
tinerii antreprenori
– proiect pilot

Sprijinirea noilor
antreprenori
europeni sau a celor
aspiranţi în faza
crucială de debut,
desfăşurare şi
creştere a afacerilor
lor prin colaborarea
cu un antreprenor
cu experienţă dintr-o
ţară din afara
Uniunii Europene.

Entităţile publice
responsabile pentru sau
active în domeniul afacerilor
economice, întreprinderilor,
sprijinului pentru
întreprinderi, camere de
comerţ şi industrie, camere
de meserii sau organisme
similare, organizaţii de
sprijin pentru afaceri, centre
şi incubatoare de startupuri, asociaţii de
întreprinderi şi reţele de
sprijinire a afacerilor, entităţi
private care oferă servicii de
sprijinire a afacerilor, agenţii
de dezvoltare

Scopul acestui apel este selectarea unei/unui
organizaţii/consorţiu care va recruta antreprenori
gazdă din SUA (maximum 2 state americane),
Israel şi o ţară terţă din Asia şi va gestiona
schimburile de succes ale acestora cu cel putin
120 de noi întreprinzători din Uniunea Europeană.
Acţiunea propusă este o schemă de mobilitate
unică pentru tinerii antreprenori europeni inovatori,
cu o durată de la 1 până la 3 luni în ţările vizate
din afara UE. Acesta se va baza pe experienţa
dobandită în implementarea programului Erasmus
pentru tineri antreprenori (EYE).

(PROGRAMUL
COSME)

Sunt vizate, mai
precis, Statele Unite
ale Americii
(maximum 2 state
din S.U.A.), Israel şi
o ţară terţă din Asia,
selectată dintre
Singapore, Taiwan
şi Coreea de Sud.

Valoarea
grantului

750.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

30 august
2017

http://ec.euro
pa.eu/growth/
toolsdatabases/ne
wsroom/cf/ite
mdetail.cfm?it
em_id=9150&
lang=en

Noii întreprinzatori
ar trebui să-şi poată
dezvolta abilităţile
antreprenoriale,
perspectivele
internationale şi
competitivitatea.
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

PROGRAMUL LIFE
2014-2020

Să contribuie la
tranziția către o
economie eficientă
din punctul de
vedere al utilizării
resurselor, cu emisii
scăzute de dioxid de
carbon si rezistentă
la schimbările
climatice, la
protejarea si
imbunatatirea
calității mediului si la
oprirea și inversarea
tendinței de declin a
biodiversității,
inclusiv prin
sprijinirea rețelei
“Natura 2000” și
abordarea
degradării
ecosistemelor
Să îmbunătățească
dezvoltarea și
aplicarea politicii și
legislației Uniunii în
domeniul mediului și
al climei
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Solicitanți eligibili

Autorități publice

Activități eligibile

Programul are 2 subprograme: „Mediu” și „Politici
Climatice”:

Organizații private
Organizații non-profit
Companii și IMM-uri

Subprogramul MEDIU, căruia i se vor aloca prin
această cerere 290.895.000 euro, are 3 domenii
prioritare:
 mediu și utilizarea eficienta a resurselor;
 natură și biodiversitate;
 guvernanță și informare în domeniul
mediului.

Subprogramul POLITICI CLIMATICE, căruia i se
vor aloca 82.430.000 euro, are 3 domenii
prioritare:
 atenuarea schimbărilor climatice;
 adaptarea la schimbările climatice;
guvernanță si informare în domeniul
climei

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

7
septembrie
2017 –
proiecte
subprogram
ul „Politici
Climatice” si
cele de
asistență
tehnică;

http://ec.euro
pa.eu/environ
ment/life/fundi
ng/life2014/

12, 14
septembrie
2017 –
proiecte
subprogram
ul Mediu, în
funcție de
tipul de
proiect;
20
septembrie
2017 –
proiecte
pregătitoare
;
26
septembrie
2017 –
Proiecte
integrate,
nota de
concept
(faza I)
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

Îmbunătățirea
șansele de angajare
ale tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanți eligibili

Autorități publice
Companii / întreprinderi
Instituții publice/private
Instituții școlare

Activități eligibile

Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educației si
Formarii Profesionale:




Instituții universitare
Organizații
nonguvernamentale

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Variabil

Informații
suplimentare

http://www.er
asmusplus.ro/
oportunitatifinantare
http://eacea.e
c.europa.eu/e
rasmusplus/funding_
en

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret

Valoarea
grantului

”Alianțele cunoașterii”
”Alianțele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

EUROPA
CREATIVA
2014-2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Protejează si
promovează
diversitatea
culturala si
lingvistica
Europeană si
stimulează bogăția
culturala a Europei.

Operatorii culturali din tarile
eligibile

Subprogramul Cultura finanțează proiectele de
cooperare Intre minimum 3 tari; proiectele de
traduceri literare; platformele europene dedicate
mobilității si promovării creatorilor; rețelele
europene care contribuie la profesionalizarea si
Întărirea capacitații sectoarelor culturale si
creative de a lucra la nivel transnațional; premiile
UE pentru patrimoniu cultural, literatura,
arhitectura si muzica, Capitalele europene ale
culturii si Marca patrimoniului european.

Sprijină adaptarea
sectoarelor culturale
si creative la era
digitala si la
globalizare.

Oferă deschidere
către noi
oportunități, piețe si
categorii de public
internaționale.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Variabil

Informații
suplimentare

http://www.eu
ropacreativa.eu/

Subprogramul Media oferă sprijin pentru formare,
pentru elaborarea de concepte si proiecte de
jocuri video, pentru includerea In programele de
televiziune a operelor audiovizuale europene,
pentru distribuția de filme europene nonnaționale, pentru acces la piețe, pentru acces la
piețe, pentru festivaluri de film, pentru distribuția
transnaționala a filmelor europene, pentru
distribuția de filme europene non-naționale,
pentru fonduri de coproducție internaționale,
pentru organizarea In rețea a cinematografelor
care proiectează filme europene, pentru
dezvoltarea publicului, pentru elaborarea
proiectelor individuale si pentru finanțarea
pachetelor de proiecte
Componenta transectorială este dedicata
garantării creditelor bancare pentru sectoarele
culturale si creative si cooperării in domeniul
politicilor culturale
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PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinzători privați

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universități

Excelenta științifica
Tehnologii viitoare si emergente
Acțiunile Mărie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Variabil

Informații
suplimentare

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/deskto
p/en/opportun
ities/h2020/m
aster_calls.ht
ml

Poziția de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spațiu
Accesul la finanțarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societăți sigure - protejarea libertății si securității
Europei si cetățenilor săi
Alte activități
Răspândirea excelentei si lărgirea participării
Știința cu si pentru societate
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