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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 2,
DMI 2.1)

Facilitarea insertiei pe
piata muncii a
absolventilor de
invatamant secundar si
tertiar.

Departamentul pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii,
Mediu de Afaceri si Turism

Activitati eligibile

Vor fi finantate activitati de invatare la locul de
munca, servicii de consiliere si orientare
profesionala si salariile lunare pentru integrati
la primul loc de munca.
Proiectele finantate pentru aceasta cerere de
propuneri de proiecte sunt implementate la
nivel multi-regional, fiecare proiect fiind
implementat in minim 2 regiuni.
In cadrul acestei cereri de propuneri de
proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

NOU!
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Programe de mentorat pentru tinerii
absolventi (in prima etapa a primului loc
de munca dupa absolvire);
Organizarea si furnizarea serviciilor de
orientare si consiliere profesionala,
inclusiv construirea de instrumente
(baterii de teste, chestionare de
interese/apritudini etc) utile pentru
consilierea carierei;
Sprijin pentru intreprinderi in vederea
integrarii pe piata muncii a tinerilor
absolventi.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala
eligibila a
proiectului
va fi
cuprinsa
intre:
- minim
2.224.850 lei
lei
(echivalentul
in lei a
500.000
euro)
si
- maxim
22.248.500
lei
(echivalentul
in lei a
5.000.000
euro)

Contributia
beneficiarului

15%

Termen
limita

Cererile
se
transmit
prin
sistemul
informatic
ActionWe
b din data
de 6 iunie
2014, ora
10.00,
pana la
data
de 11
iunie
2014,
orele
16.00

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2014/gs_166.pdf

Locuri de munca
subventionate

Solicitanti eligibili

http://www.fseromania.ro/images/doc2014/schema_minimis.p
df

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

6 Iunie 2014
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Program de
finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Competente
pentru
competitivitate in
domeniul medical

Obiectivul programului

Sprijinirea formarii
profesionale a
personalului din domeniul
managementului sanatatii
si a personalului medical.

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 3,
DMI 3.2)

NOU!
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Parteneri eligibili pot fi:

Intreprinderi si ONG-uri
(Organizatii de drept privat
cu/fara scop patrimonial) cu
experienta in realizarea,
implementarea si dezvoltarea
de platforme de formare
continua si continut digital
pentru platforme de formare
continua.

Consolidarea cooperarii
stiintifice intre Romania si
China prin finantarea
stagiilor de cercetare,
organizarea de seminarii
si de reuniuni de lucru
pentru cercetatorii din cele
doua tari.

Institutii sau unitati de
cercetare-dezvoltare din
Romania, inclusiv in institutii de
invatamant superior.

Institutia coordonatoare de
proiect trebuie sa aiba un
contract in derulare, finantat
prin fonduri publice, nationale
sau/si din fonduri internationale
(PC7, Eureka, F4E, etc.) avand
aceeasi tematica de cercetare,
sau similara cu cea propusa in
proiectul de cooperare
bilaterala.



Promovarea si asigurarea formarii
profesionale pentru personalul medical
din domeniul sanitar
Campanii de informare si constientizare
in vederea schimbarii atitudinii sociale si
stereotipurilor fata de grupurile
vulnerabile la locul de munca
Elaborarea si furnizarea programelor de
formare profesionala pentru initiere si
perfectionare/ specializare, inclusiv
formare profesionala specifica, privind
noile tehnologii, inclusiv TIC si
actualizarea cunostintelor TIC ale
angajatilor, controlul poluarii si protectia
mediului
Campanii specifice privind prevenirea
riscurilor de imbolnavire, privind
necesitatea mentinerii unui mediu de
lucru adecvat, privind actiunile ce trebuie
intreprinse in eventualitatea unor valuri
de frig sau de caldura etc.

Propunerile de proiecte pot fi depuse pentru
urmatoarele domenii de cercetare:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Agricultura, tehnologii alimentare si
biotehnologie;
Mediul si schimbarile climatice;
Sanatate si biomedicina;
Transport “verde”;
Energie regenerabila;
Tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Pentru fiecare proiect va fi sprijinit schimbul a
4 persoane / cercetatori din fiecare tara
pentru o perioada de maxim 14 zile fiecare in
cei 2 ani de cooperare (2015 - 2016).
Durata unui proiect este de maxim 24 de luni
(ianuarie 2015 - decembrie 2016).

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Valoarea
totala
eligibila a
proiectului
va fi
cuprinsa
intre:
- minim
echivalentul
in lei a
500.000
euro si
- maxim
echivalentul
in lei a
5.000.000
euro.

Minim 15%
pentru
persoanele
juridice de drept
privat cu/fara
scop patrimonial

Cererile
se
transmit
prin
sistemul
informatic
ActionWe
b din data
de 17
iunie
2014, ora
10.00,
pana la
data
de 24
iunie
2014,
orele
16.00

Bugetul total
finantat la
nivel de
proiect nu
poate depasi
limita
maxima de
65.000 lei

-

0% pentru
pentru
beneficiarii
ordonatori de
credite ai
bugetului de
stat, bugetul
asigurarilor
sociale de stat
si ai bugetelor
fondurilor
speciale

11 iulie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3715/Coope
rare-bilaterala-Romania-China-Competitia-2014.html

Competitia pentru
proiecte bilaterale
Romania-China
pentru perioada
2015-2016

Ministerul Sanatatii

Activitati eligibile

Universitati publice de medicina;

NOU!

Guvernul
Romaniei

Solicitanti eligibili

http://www.fseromania.ro/images/doc2014/gs_167.
pdf

Finantator

6 Iunie 2014
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Program de
finantare

Finantator

Angajament
democratic si
participare civica
(Programul
Europa pentru
cetateni 20142020)

NOU!
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Incurajarea participarii
democratice si civice a
cetatenilor la nivelul
Uniunii, printr-o mai buna
intelegere de catre
cetateni a procesului
Uniunii de elaborare a
politicilor si prin
promovarea oportunitatilor
de implicare societala si
interculturala si de
voluntariat la nivelul
Uniunii.

Orase/municipalitati sau
comitetele de infratire ale
acestora sau alte organizatii
non-profit care reprezinta
autoritatile locale, autoritati de
la nivel local/ regional, federatii/
asociatii de autoritati locale,
organizatii non-profit care
reprezinta autoritatile locale.

Masura privind infratirea oraselor
Masura vizeaza sustinerea proiectelor care
reunesc o gama larga de cetateni din orasele
infratite in jurul unor teme corespunzatoare
obiectivelor programului.
Masura privind retelele de orase
Municipalitatile si asociatiile care lucreaza
impreuna pe o tema comuna pe termen lung
pot dori sa creeze retele de orase pentru a
spori durabilitatea cooperarii lor.
Masura privind proiectele societatii civile
Masura urmareste sa sustina proiecte
promovate de parteneriate transnationale si
de retele care implica cetatenii in mod direct.
Astfel de proiecte reunesc cetateni din diferite
contexte in cadrul unor activitati legate direct
de politicile Uniunii, cu scopul de a le oferi
cetatenilor oportunitatea de a participa in mod
concret la procesul de elaborare a politicilor
UE in domenii legate de obiectivele
programului.

Valoarea
grantului

Maxim
25.000
euro pentru
masura
infratiri ale
oraselor
Maxim
150.000
euro pentru
masurile
retele de
orase si
proiecte ale
societatii
civile.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

1
septembri
e 2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

https://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/strands/democratic-engagement-and-civicparticipation_en

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

6 Iunie 2014
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Program de
finantare

Finantator

Inovatii ale
politicii sociale
pentru sprijinirea
reformelor in
domeniul social
(Programul
Ocupare si
inovare sociala
2014-2020,
componenta
PROGRESS)

NOU!
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Incurajarea inovatiei si a
reformelor in domeniul
serviciilor sociale, pentru
a aborda provocarile
cheie identificate si a
dezvolta raspunsuri
inovatoare care
corespund realitatilor
nationale, locale si
regionale, in conformitate
cu abordarea investitiilor
sociale.

Solicitanti eligibili

Autoritati locale, regionale si
nationale
Organisme ale societatii civile
Universitati
etc.

Activitati eligibile

Tipuri de actiuni finantate:
Domeniul 1: abordarea ghiseului unic

integrarea de sisteme informatice pentru
a reduce dublarea serviciilor, care sa
ofere o baza pentru o abordare holistica,
personalizata si sa ajute la combaterea
fraudei,

integrarea serviciilor de ocupare cu
servicii de asistenta sociala si servicii de
sprijin,

actiuni pentru a reduce complexitatea
accesului la servicii si simplificarea
cerintelor de eligibilitate, printre altele,

actiuni care vizeaza imbunatatirea
coordonarii intre diferitele niveluri de
guvernare (central, regional sau local)
pentru a creste calitatea furnizarii de
servicii globale,

coordonarea sistemelor de
impozitare/taxe si de beneficii si analiza
a impactului diferitelor programe la
nivelul individului.
Domeniul 2: abordari personalizate – servicii
integrate la nivel individual

actiuni de coordonare a serviciilor pentru
utilizator, in special pentru utilizatorii care
au nevoi complexe si pe termen lung,

identificarea raspunsurilor si relevanta lor
in functie de situatia persoanei.
Domeniul 3: parteneriate inovatoare

masuri de promovare a parteneriatelor
publice / private pentru a incuraja
complementaritatea si sinergiile dintre
actorii.

Valoarea
grantului

Minim
750000 €
Maxim
2000000 €

Contributia
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

30 iulie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=408&furtherCalls=yes

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

6 Iunie 2014
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Program de
finantare

Finantator

Sprijin pentru
grupurile
vulnerabile prin
accesul la
educatia initiala
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 1,
DMI 1.1)

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Imbunatatirea
accesului si participarii la
procesul de educatie si a
starii de sanatate a
populatiei din
comunitatea roma si a
altor grupuri
dezavantajate, din zonele
cele mai afectate de
saracie

Inspectorate scolare judetene si
institutii afiliate/ subordonate/
coordonate;

Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de
orientare si consiliere in scopul cresterii
performantelor scolare si a ratelor de tranzitie
catre nivele superioare de educatie;

Institutii de invatamant (ISCED
0-4) acreditate, publice si
private, din reteaua scolara
nationala.
ONG cu personalitate juridica,
inregistrate in Romania, cu
activitate relevanta pentru
activitatile proiectului si nevoile
grupului tinta.

Sprijin pentru dezvoltarea si diversificarea
ofertelor educationale si de formare
profesionala initiala;
Sprijin pentru inovare si pentru dezvoltarea
instrumentelor si mecanismelor pentru
imbunatatirea accesului la educatie si formare
profesionala initiala pentru toti;
Sprijin pentru dezvoltarea educatiei
antreprenoriale si a cetateniei active.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala
eligibila a
proiectului
va fi
cuprinsa
intre:
Minim
221.440,00
lei
Maximum
2.214.395,5
7 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 2 %

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc
2014/draftghid1.1.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

APEL NELANSAT
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Program de
finantare

Finantator

Dezvoltarea
economiei sociale

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 6,
DMI 6.1)

APEL NELANSAT
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Dezvoltarea economiei
sociale. Structura de
economie sociala este o
intreprindere al carei
principal obiectiv este cel
de a avea o incidenta
sociala mai curand decat
cel de a
genera profit pentru
proprietarii sau partenerii
sai.

Solicitanti eligibili

ONG-uri; Cooperative de credit,
de consum si de productie;
Institutii si organizatii membre
ale Pactelor Regionale si
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare si Incluziune Sociala;
MMFPSPV si structuri/ agentii
coordonate/ subordonate
acestuia; Ministerul Culturii si
Cultelor si institutii/ agentii/
organizatii subordonate/
coordonate de acesta;
Agentia Nationala Antidrog;
Ministerul de Interne, prin
structurile sale de specialitate,
inclusiv cele din subordine sau
coordonare; Agentii
guvernamentale cu atributii in
domeniul incluziunii sociale;
Administratia Nationala a
Penitenciarelor si institutii
subordonate; Ministerul Justitiei
prin structurile interne
responsabile pentru gestionarea
serviciilor de probatiune;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale si Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridica; Organizatii sindicale;
Patronate; Unitati de cult si
Asociatii religioase; Furnizori de
FPC autorizati, publici si privati;
Furnizori de servicii sociale;
Furnizori de servicii de ocupare
acreditati, publici si privati;
Intreprinderi implicate in
economia sociala; Autoritati ale
administratiei publice locale;
Institute de cercetare;
Universitati acreditate, publice si
private.

Activitati eligibile



Activitati eligibile cu caracter general,
care nu creeaza un avantaj economic
concurential unei anumite intreprinderi,
nu implica obtinerea de venituri si nu
intra sub incidenta ajutorului de minimis.
1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum
informare si consiliere profesionala, asistenta,
mentorat, tutorat, orientare profesionala,
consiliere psihologica, consiliere psihiatrica,
medierea locurilor de munca;
2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de
formare profesionala, inclusiv dezvoltarea
competentelor de utilizare TIC pentru
grupurile dezavantajate;
3. Activitati de formare profesionala si de
consolidare a capacitatilor, competentelor,
cunostintelor si stimei de sine, dedicate
persoanelor
vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze
structuri ale economiei sociale si sa
beneficieze de oportunitatile nou create;
4. Dezvoltarea si promovarea activitatilor
integrate, care sa cuprinda informare,
consiliere, formare, planificarea unei afaceri si
asistenta in
vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si
dezvoltarea de structuri economiei sociale
altele decat cele care beneficiaza de
subventie; etc.


Activitati eligibile care intra sub incidenta
ajutorului de minimis, ale caror costuri
vor fi incluse in bugetul fiecarei structuri
de economie sociala.
1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale
economiei sociale;
2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor
integrate, care sa cuprinda informare,
consiliere, formare, planificarea unei afaceri si
asistenta in vederea initierii unei
afaceri, pentru initierea si dezvoltarea
structurilor economiei sociale care primesc
subventia; etc.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala
eligibila a
proiectelor
va fi
cuprinsa
intre:
- minim 223.015 lei
(echivalentul
in lei a
50.000 euro)
- maxim –
2.230.145,5
4 lei
(echivalentul
in lei a
500.000
euro) pentru
proiecte
care
se
implementea
za intr-o
regiune de
dezvoltare.

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2014/gscs6.1.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

- maxim
17.841.200
lei
(echivalentul
in lei a
4.000.000
euro) pentru
proiecte
care
se
implementea
za in minim
2 regiuni de
dezvoltare.

6 Iunie 2014
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Program de
finantare

Finantator

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

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

Solicitanti eligibili

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

Activitati eligibile

Pentru anul 2014, prin implementarea
Programului se estimeaza acordarea de
alocatii financiare nerambursabile pentru un
numar de 100 IMM-uri, finantarea a 5
incubatoare noi si a 10 incubatoare existente.
In cadrul Programului, autoritatile publice
locale partenere vor pune la dispozitia
incubatoarelor de afaceri spatii cu titlu gratuit
si facilitatile necesare pentru a asigura
functionalitatea acestora in beneficiul IMMurilor selectate.
Beneficiile firmelor incubate sunt:
a) asigurarea, cu titlu gratuit, de spatii de
birouri mobilate si dotate cu echipament
IT&C, spatii de productie in limita
disponibilitatii;
b) acces la sali de training, sali de
conferinte, spatii expozitionale;
c) acces la infrastructura de utilitati a
incubatorului (energie termica, electrica, apa,
gaz etc.), acces la telecomunicatii si internet;
d) acces la servicii administrative
(curatenie, paza, secretariat) prestate prin
intermediul Administratorului Incubatorului;
e)

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-incubatoare/

Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

alocatii financiare nerambursabile;

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

Finantator

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 1,
DMI 1.2)

Imbunatatirea conditiilor
de igiena si confort termic
interior;

Municipiile resedinta de judet si
sectoarele municipiului
Bucuresti

Reducerea pierderilor de
caldura si a consumurilor
energetice;
Reducerea costurilor de
intretinere pentru incalzire
si apa calda de consum;
Reducerea emisiilor
poluante generate de
producerea, transportul si
consumul de energie.

Activitati eligibile

A.

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei

-

izolarea termica a partii opace a
fatadelor;
inlocuirea tamplariei exterioare existente;
inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor
cu tamplarie termoizolanta;
termo-hidroizolarea acoperisului tip
terasa;
izolarea termica a planseului peste
subsol.

-

B. Lucrari de reabilitare a sistemului de
incalzire
-

-

-

repararea/ refacerea instalatiei de
distributie a agentului termic pentru
incalzire si apa calda menajera din
subsol/ canal termic;
montarea robinetelor cu cap termostatic
la radiatoare si a robinetelor de presiune
diferentiala la baza coloanelor de
incalzire;
repararea/ inlocuirea cazanului si/sau
arzatorului din centrala termica de
bloc/scara, fara schimbarea tipului de
combustibil.

Sunt eligibile si urmatoarele categorii
secundare de lucrari:
a) activitatile conexe privind elementele
nestructurale ale cladirii
b) lucrarile de reparatii la fatada - parte
opaca, la balcoane/logii si/sau la acoperisul
tip terasa/sarpanta
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Valoarea
grantului

Valoarea
totala a unei
cereri de
finantare
trebuie sa fie
cuprinsa
intre
1.700.000 lei
si
46.000.000
lei (inclusiv
TVA)
O unitate
administrativ
teritoriala
poate
depune mai
multe cereri
de finantare,
cu
respectarea
prevederilor
Ghidului
solicitantului,
fara a
depasi
limita de
35% din
alocarea
financiara
(FEDR +
buget de
stat)
aferenta
regiunii
respective

Contributia
beneficiarului

40% din
cheltuielile
eligibile ale
proiectelor,
dupa cum
urmeaza:
Asociatia de
Proprietari (intre
10% - 30%),
In functie de
venitul net lunar
pe membru de
familie al
proprietarilor din
cladire.
Restul
contributiei este
asigurata de
Autoritatea
Publica Locala
(intre 10% 30%)

Termen
limita

Cerere cu
depunere
continua

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.inforegio.ro/node/15

Sprijinirea
investitiilor in
eficienta
energetica a
blocurilor de
locuinte

Solicitanti eligibili

http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMEvenimente&eID=1268

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

6 Iunie 2014
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Program de
finantare

Finantator

Crearea Centrelor
Nationale de
Informare si
Promovare
Turistica (CNIPT)
si dotarea
acestora
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL, AP 5,
DMI 5.3,
Operatiunea C)

Solicitanti eligibili

- Promovarea potentialului
turistic romanesc prin
imbunatatirea imaginii de
tara, cu scopul de a
promova Romania in
strainatate si de a creste
atractivitatea sa pentru
turism si afaceri;
- Crearea Centrelor
Nationale de Informare si
Promovare Turistica
(CNIPT) in scopul cresterii
numarului turistilor;
- Instituirea unui sistem
integrat si informatizat a
ofertei turistice romanesti.

Unitati administrativ teritoriale
(UAT) municipii/orase cu
concentrare mare si foarte mare
de resurse naturale si/sau
antropice
Statiunile turistice de interes
local si national conform H.G.
nr. 852/2008 pentru aprobarea
normelor si criteriilor de atestare
a statiunilor turistice, anexa nr. 5
„Lista localitatilor atestate ca
statiuni turistice de interes
national respectiv local”, cu
exceptia celor din mediul rural
Unitati administrativ teritoriale
(UAT) municipii/orase/judet care
nu au contractat fonduri
structurale la prima cerere
deschisa de proiecte in cadrul
acestei operatiuni.

Pagina 9 din 15

Activitati eligibile

In cadrul acestei operatiuni, se vor finanta 2
tipuri de proiecte:
Primul tip de proiecte cuprinde urmatoarele
activitati:
- Construirea/reabilitarea cladirilor in care vor
functiona Centrele Nationale de Informare si
Promovare Turistica;
- Dotarea Centrelor Nationale de Informare si
Promovare Turistica;
- Crearea bazelor de date cu informatii
turistice, necesare Centrelor Nationale de
Informare si Promovare Turistica
- Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru
promovarea produselor turistice promovate la
nivel zonal/regional/national.
Al 2-lea tip de proiecte cuprinde urmatoarele
activitati:
- Dotarea Centrelor Nationale de Informare si
Promovare Turistica;
- Crearea bazelor de date cu informatii
turistice, necesare Centrelor Nationale de
Informare si Promovare Turistica;
- Crearea/dezvoltarea de web site-uri pentru
promovarea produselor turistice promovate la
nivel zonal/regional/national.

Valoarea
grantului

Pentru
proiecte ce
presupun
construirea/
reabilitarea
cladirilor in
care vor
functiona
CNIPT
valoarea
totala a
proiectului
este
cuprinsa
intre:
- minim
170.000 lei
si maxim
630.000 lei
si
- minim
170.000 lei
si maxim
1.700.000
lei.

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Cerere de
proiecte
cu
depunere
continua

Informatii
suplimentare
/Website
program

www.inforegio.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

Pentru
proiecte ce
presupun
dotarea
CNIPT
valoarea
totala a
proiectului
este
cuprinsa
intre:
- minim
170.000 lei
si maxim
330.000 lei.
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Program de
finantare

Finantator

Implementarea
proiectelor de
cooperare
(PROGRAMUL
NATIONAL
PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 421)

Schema de grant
pentru
Parteneriate

Prin actiunea de
cooperare, Grupurile de
Actiune Locala sunt
incurajate si sprijinite sa
intreprinda o actiune
comuna cu alte grupuri
LEADER sau cu un grup
care are o abordare
similara si care se afla
intr-o alta regiune, intr-un
alt stat membru sau chiar
intr-o tara terta.

Grupuri de Actiune Locala
beneficiare ale Masurii 431 –
Sub-masura 431.2

Solutionarea provocarilor
specifice dezvoltarii

Organizatii neguvernamentale,
autoritati romane locale si
centrale, institutii/agentii publice,
servicii guvernamentale
deconcentrate la nivel local,
entitati teritoriale romane,
parteneri sociali romani
(sindicate si patronate
reprezentative si recunoscute la
nivel national)

Intarirea capacitatii si
structurilor partenerilor
institutionali romani
Intarirea parteneriatelor

Alte persoane juridice
organizate in conformitate cu
abordarea LEADER care isi
desfasoara activitatea pe
teritoriul unui Grup de Actiune
Locala beneficiar al Masurii 431
– Sub-masura 431.2

Parteneriatul cu (cel putin) o
organizatie/ institutie din Elvetia
este obligatoriu.
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Activitati eligibile

In cadrul LEADER sunt posibile doua tipuri de
cooperare:

Cooperare interteritoriala: cooperarea
intre diverse zone rurale din acelasi stat
membru. Aceasta poate avea loc intre
grupuri LEADER si este, de asemenea,
deschisa altor grupuri locale care
utilizeaza aceeasi abordare participativa;

Cooperarea transnationala: cooperarea
intre grupuri LEADER din cel putin doua
state membre sau intre grupuri din tari
terte care au o abordare similara.
Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi actiuni
comune care corespund obiectivelor
masurilor din cele 3 axe (Axele 1, 2 si 3) ale
FEADR. Actiunile comune pot avea ca
obiectiv si constructia institutionala: schimb
de experienta si bune practici privind
dezvoltarea locala prin publicatii comune,
organizarea de evenimente, proiecte de
twinning (schimb de manageri de program si
de personal) sau lucrari de dezvoltare
comune sau coordonate in comun, precum si
actiuni de instruire.
Activitati care sa promoveze si/sau sa
consolideze parteneriatele institutionale dintre
partenerii romani si elvetieni

Valoarea
grantului

Maxim
200.000
euro

Granturi mici:
10.000 CHF
– 100.000
CHF

Granturi mari:
100.001 CHF
– 250.000
CHF

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

-

Cerere
deschisa
de
proiecte
cu
depunere
continua

-

26 iunie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fdsc.ro/parteneriate

Organismul
Intermediar
Elvetian
pentru
administrar
ea
Fondului
Tematic
pentru
Parteneriat
e si Experti

Solicitanti eligibili

www.apdrp.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului
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Program de
finantare

Finantator

Mecansimul UE
de protectie civila
- Exercitii ale
mecanismului de
protectie civila
2014
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Imbunatatirea pregatirii
protectiei civile si a
raspunsului la toate
tipurile de dezastre,
inclusiv poluarea marina,
chimice, urgentele
biologice, nucleare, ca si
catastrofele si dezastrele
combinate care afecteaza
simultan un numar de tari
(in interiorul sau in afara
statelor participante la
acest mecanism)
asigurand un mediu test
pentru conceptele si
procedurile existente
si/sau ale noului
mecanism si o
oportunitate de invatare
pentru toti actorii implicati
in operatiunile de
ajutorare ale protectiei
civile in cadrul
mecanismului de protectie
civila.

Solicitanti eligibili

Autoritatile publice locale si
judetene
Cel putin trei tari diferite trebuie
sa se implice in proiect.
Exercitiile finantate prin postul
bugetar 23 03 01 01 ar trebui sa
implice cel putin doua state
participante, altele decat statul
care organizeaza si gazduieste
exercitiul, angajandu-se sa
trimita echipe de interventie,
module de protectie civila si/sau
echipe de sprijin si asistenta
tehnica prin ERCC (Emergency
Response Coordination Centre).
Exercitiile finantate prin postul
bugetar 23 03 01 02 ar trebui sa
implice cel putin o tara din
politica europeana de vecinatate
sau o tara din procesul de
extindere care nu participa la
mecanism si cel putin o tara
suplimentara (tari terte eligibile
sau state participante), alaturi
de statul participant care este
coordonatorul. Scopul acestor
exercitii va fi de a maximiza
schimbul de cunostinte si de
experienta cu privire la
mecanismul UE si tarile terte.

Activitati eligibile

Exercitiu de simulare (TTX) prin punerea
managerilor in situatii de criza reale in
vederea folosirii planurilor si procedurilor
existente pentru a lua decizii in functie de un
scenariu propus;
Exercitiu Post de comanda/Comandamente
(CPX): punerea structurilor de comanda intr-o
situatie reala, solicitand desfasurarea unei
echipe EUCP (protectie civila a UE) si,
eventual, a personalului cheie al activelor
operationale si a personalului si
instrumentelor de comanda si comunicare;
Exercitiu la Scara Larga (FSX) reproduce una
sau mai multe etape ale unei situatii de
urgenta cu angajamentul tuturor organismelor
publice si autoritatilor care ar fi implicate intro situatie reala.

Valoarea
grantului

Maxim
1000000
Euro

Contributia
beneficiarului

Minim 15% din
costurile totale
ale proiectului
vor fi cofinantate
din surse private
sau publice (non
UE) locale,
nationale sau
internationale

Termen
limita

25 iunie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2014_call_CP_Mechanism_Exerci
ses_en.htm

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului
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Program de
finantare

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Apel de proiecte/
actiuni in cadrul
Fondului pentru
Relatii Bilaterale
Programul RO01 Asistenta tehnica
si Fondul
Bilateral la Nivel
National

Obiectivul programului

Sprijinirea deplasarilor in
vederea dezvoltarii
relatiilor
bilaterale, identificarii si
vizitarii potentialilor
parteneri pentru a discuta
despre posibilitatile de
colaborare in viitor.
Sprijinirea
proiectelor/actiunilor,
individuale sau in
parteneriat, de
colaborare, schimb de
experienta, transfer de
cunostinte si bune practici
intre beneficiari si
entitati din Statele
Donatoare, alte state
beneficiare si Romania.

Solicitanti eligibili

Punctul National de Contact si
alte institutii nationale care
joaca un rol important in
stabilirea/implementarea unui
anumit program inclus in
Memorandumurile de
Intelegere;
Operatorii de program si
partenerii de program din cadrul
programelor finantate prin
Granturile SEE si Norvegiene
2009-2014;
Promotorii de proiect si
partenerii de proiect din cadrul
proiectelor finantate prin
Granturile SEE si Norvegiene
2009-2014;
Ambasadele statelor donatoare
in Romania si ambasadele
Romaniei in statele donatoare;
Institutii publice, autoritati
publice nationale sau
internationale, autoritati publice
locale, sau regionale;
Organizatii
interguvernamentale;
Agentii guvernamentale;
Institutii de invatamant si
institute de cercetare;
Organizatii nonguvernamentale, asociatii,
fundatii, sindicate, patronate
care activeaza in sfera ariilor
prioritare.
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Activitati eligibile

In cadrul prezentului apel, sunt deschise doua
masuri in cadrul Fondului Bilateral la Nivel
National:
Masura I: Sprijin pentru deplasari
Masura II: Arii prioritare

Activitatile eligibile ce pot fi finantate sunt:
organizarea de conferinte si seminarii pe
teme de interes comun, cooperare tehnica si
schimb de experti, formarea pe termen scurt,
vizite de studiu, elaborarea de rapoarte si
studii, etc.

Domeniile de interes pentru care se poate
aplica sunt:







Justitie si Afaceri Interne;
Sanatate;
Cooperare Culturala;
Mediu;
Copii si tineri in situatii de risc;
Alte prioritati generale si orizontale.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

31
octombrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.eeagrants.ro./web/guest/-/lansare-cerere-de-aplicatii-noua-pe-fondul-bilateral-national

Finantator
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Program de
finantare

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Apel de proiecte/
actiuni in cadrul
Fondului pentru
Relatii Bilaterale
Programul RO18 Intarirea
capacitatii si
cooperare
institutionala
intre institutiile
publice,
autoritatile locale
si regionale
romane si
norvegiene
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Obiectivul programului

Intarirea capacitatii
administrative si
dezvoltarea resurselor
umane in institutiile
publice si autoritatile
locale si regionale din
Romania prin cooperare si
transfer de cunostinte cu
institutii similare din
Norvegia

Solicitanti eligibili

Entitati inregistrate in Romania
sau Norvegia:

Activitati eligibile

autoritati administrative centrale
sau autonome;

Proiectele/ actiunile finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunostinte,
experiente, tehnici, bune practici intre entitati
similare din Romania si Norvegia si sa vizeze
dezvoltarea relatiilor bilaterale intre cele doua
tari.

autoritati administrative locale
sau regionale;

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati
sunt considerate eligibile:

agentii guvernamentale.





Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar
Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar.

Valoarea
grantului

Pentru
activitati ce
vizeaza doar
participarea
la
evenimente:
1.500
Euro/particip
ant (exclusiv
taxa de
participare,
daca este
cazul),
maxim 2
participanti/
entitate.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

31
octombrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.eeagrants.ro./web/guest/-/lansareacererii-de-aplicatii-pentru-programul-ro18

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

ORIZONT 2020

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

Solicitanti eligibili

Intreprinzatori privati
Universitati
Centre de cercetare

Activitati eligibile

Structura Programului Cadru Orizont 2020:
Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si
securitatii Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului
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Program de
finantare

Finantator

Programul de
sprijin pentru
beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei
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Accelerarea absorbtiei
fondurilor europene prin
asigurarea resurselor
financiare si prin
garantarea imprumuturilor
necesare pentru
cofinantarea proiectelor.

Solicitanti eligibili

Entitati care implementeaza
proiecte finantate din
instrumente structurale ale
Uniunii Europene:
a) unitati administrativteritoriale;
b) institutii de invatamant
superior de drept public
acreditate;
c) institutii de cercetaredezvoltare de drept public
acreditate;
d) operatori regionali / locali de
servicii de alimentare cu apa si
canalizare.

Activitati eligibile

Fondul National de Garantare a Creditelor
pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM)
este mandatat sa emita garantii in numele si
in contul statului pentru finantatorii care
acorda credite destinate implementarii
proiectelor.

Valoarea
grantului

Finantarea
garantata
poate fi de
maximum
15% din
valoarea
totala a
proiectului
exclusiv
dobanzile si
comisioanel
e bancare si
alte sume
datorate de
beneficiar in
baza
contractului
de credit.

Contributia
beneficiarului

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

Termen
limita

-

Informatii
suplimentare
/Website
program
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrast
ructura-descrierea-produsului

Fondul
National de
Garantare
a Creditelor
pentru
intreprinder
i Mici si
Mijlocii

Obiectivul programului

6 Iunie 2014

