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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Scheme de ajutor
de stat pentru
sprijinirea
investitiilor care
promoveaza
dezvoltarea
regionala prin
crearea de locuri de
munca, instituita
prin H.G. nr.
332/2014

Dezvoltarea
regionala, prin
realizarea de
investitii iniţiale care
determina crearea de
locuri de munca,
indiferent de
dimensiunea
beneficiarilor si de
valoarea investiţiei.

NOU!

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici, mijlocii sau
mari, nou-infiinţate sau in
activitate

Activitati eligibile

Sunt eligibile investiţiile care realizeaza locuri de
munca in toate sectoarele de activitate, cu excepţia
celor menţionate in “Lista sectoarelor de activitate
pentru care nu se acorda ajutoare de stat”
prevazuta in Anexa 1 la Ghidul solicitantului.
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile
salariale inregistrate pe o perioada de 2 ani
consecutivi, ca urmare a crearii de locuri de munca.
Pentru fiecare locaţie a realizarii investiţiei se vor
crea cel putin 20 de locuri de munca dintre care
minimum 3 locuri de munca pentru lucratori
defavorizaţi.
Locurile de munca nou-create se menţin pentru o
perioada minima de 5 ani in cazul intreprinderilor
mari și de 3 ani in cazul intreprinderilor mici si
mijlocii.
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Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Variabila

Maxim 37,5
milioane euro Regiunea
Centru

Minim 50%
- Regiunea
Centru

Termen
limita

31
decembrie
2020

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=do
menii

Program de
finantare

Finantator

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

LIFE+
Cerere de
propuneri 2014
NOU!
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a) sa contribuie la
tranzitia catre o
economie eficienta
din punctul de vedere
al utilizarii resurselor,
cu emisii scazute de
dioxid de carbon si
rezistenta la
schimbarile climatice,
si sa contribuie la
protejarea si
imbunatatirea calitatii
mediului si la oprirea
si inversarea tendintei
de declin a
biodiversitatii, inclusiv
prin sprijinirea retelei
“Natura 2000″ si
abordarea degradarii
ecosistemelor;
b) sa imbunatateasca
dezvoltarea, punerea
in aplicare si
aplicarea politicii si
legislatiei Uniunii in
domeniul mediului si
al climei,
c) sa sustina o
guvernanta mai buna
in domeniul mediului
si al climei la toate
nivelurile, inclusiv o
mai buna implicare a
societatii civile, a
ONG-urilor si a
actorilor locali;
d) sa sprijine punerea
in aplicare a celui deal saptelea program
de actiune pentru
mediu.

Solicitanti eligibili

Entitati publice,

Activitati eligibile

Prin intermediul subventiilorpentru actiuni se pot
finanta urmatoarele proiecte:

organizatii private comerciale,
organizatii private noncomerciale, incluzand ONGurile.

(a) proiecte-pilot;
(b) proiecte demonstrative;
(c) proiecte de bune practici;
(d) proiecte integrate;
(e) proiecte de asistenta tehnica;
(f) proiecte de consolidare a capacitatii;
(g) proiecte pregatitoare;
(h) proiecte de informare, sensibilizare si
diseminare;
(i) orice alt tip de proiecte necesare in vederea
atingerii obiectivelor generale

Aceasta cerere se adreseaza ambelor
subprograme “Mediu” si ” Politici climatice”.
Pentru sub-programul “Mediu”, cererea va acoperi
subventii pentru proiecte “traditionale”, proiecte
pregatitoare, proiecte integrate, proiecte de
asistenta tehnica si proiecte capacitate
administrativa;
Pentru sub-programul “Politici climatice”, cererea va
acoperi subventii doar pentru proiectele
“traditionale” si proiecte capacitate administrativa
(celelalte tipuri vor fi acoperite incepand din 2015).

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variablia

Termen
limita

15
septembri
e 2014 –
proiecte
pentru
asistenta
tehnica
10
octombrie
2014,
prima
faza,
si aprilie
2015 faza
a doua –
proiecte
integrate
6
octombrie
2014 –
proiecte «
traditional
e»
29
octombrie
2014 –
proiecte
pregatitoar
e

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

30
septembri
e 2015 –
proiecte
pe
capacitate
administra
tiva

3 Iulie 2014
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Program de
finantare

Finantator

Cerere de propuneri
de proiecte
“Sanatate 2014”
(Al treilea program
de actiune a Uniunii
in domeniul
sanatatii 20142020)

NOU!

Solicitanti eligibili

Sa se puna accent
mai mult pe noi
abordari pentru
prevenirea bolilor
cronice majore;

Orice entitate publica sau
privata:

sa se exploreze
potentialul de
diagnostic precoce in
vederea controlului si
a unui tratament mai
eficace al bolilor
cronice;

autoritatile publice,

sa se defineasca
strategii inovatoare
pentru adaptarea
locului de munca la
nevoile persoanelor
cu boli cronice;
sa se faciliteze
schimbul de bune
practici intre statele
membre.

institute de cercetare si
universitati,

Activitati eligibile

Acest apel are scop indeplinirea a sapte obiective in
domeniile: boli cronice, imbatranire, preturile
medicamentelor, monitorizarea sanatatii si ingrijirea
infectiilor asociate.

ONG-uri,

Inovare pentru prevenirea si gestionarea bolilor
cronice
•
prevenirea diabetului zaharat;

societati comerciale.

•

Consortiul proiectului trebuie sa
fie format din entitati
diferite/independente din cel
putin 3 state participante la
program.

1.

•

2.

3.
4.

5.
6.

7.
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boli cardiovasculare;

identificarea celor mai bune practici pentru
a se conecta si integra interventiile pentru
prevenirea si ingrijirea sanatatii.
Diagnosticare timpurie si screening al bolilor
cronice
•
criterii de utilizare a unui diagnostic precoce
in asistenta medicala comunitara;
•
imagine cuprinzatoare de depistare majora.
Reintegrare profesionala a persoanelor cu boli
cronice
Sprijin in ariile legate de aderenta, fragilitate,
ingrijiri integrate si conditii multi-cronice
•
dezvoltarea si implementarea diagnosticarii
precoce si a programelor de screening;
•
programe pentru tratamentul pacientilor
multi-morbizi.
Date statistice de stabilire a preturilor
medicamentelor
Monitorizarea sanatatii si sistemul de raportare
•
evaluari privind examinarilor medicale ale
populatiilor armonizate;
•
monitorizarea si raportarea privind
sanatatea perinatala si a copilului.
Asistenta medicala asociata infectiilor in
ingrijirea pe termen lung

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

20-40%

Termen
limita

25
septembri
e 2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj2014.html

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014
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Program de
finantare

Finantator

Idei de viitor

NOU!

Proiecte pentru
victimele violentei
domestice

NOU!
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Prevenirea violentei
domestice in
Romania

Publicul larg

Organizatiile
neguvernamentalen cu
expertiza in probleme legate de
violenta domestica
Institutiile publice sau private
care ofera servicii sociale
specializate

Activitati eligibile

Categoriile de concurs sunt urmatoarele:
•
“perioada de sarcina” – se pot inscrie proiecte
care au ca scop prevenirea problemelor de
sanatate a copiilor nou-nascuti, inca din
perioada de sarcina;
•

“start sanatos in viata” – se pot inscrie proiecte
care promoveaza avantajele alaptarii copiilor
cu varsta cuprinsa intre 0 si 2 ani;

•

“recreere prin lumina” – se pot inscrie proiecte
care propun solutii de iluminare a zonelor din
spatiile publice.

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de costuri:
•
Cheltuieli de personal (specialisti direct
implicati, asistenti sociali, psihologi, terapeuti)
•

Servicii pentru femeile victime ale violentei
domestice (consiliere psihologica, consiliere
juridica, reintegrarea pe piata muncii)

•

Construirea, renovarea, reabilitarea si dotarea
unitãtilor care asigura servicii sociale
specializate

•

Costurile administrative in limita a 10% care
pot sa includa: costuri de resurse umane,
costuri pentru transport, comunicatii (telefon,
Internet, posta), costuri de birou (chirie,
servicii, utilitati), echipament de birou
(computer, mobilier, software), consumabile
birou.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

Ideile cu cele
mai multe
voturi vor primi
finantari in
valoare totala
de 100.000 de
euro.

-

3 august
2014

Valoarea
totala a
fondului de
finantare este
de 50,000 de
dolari, suma
cu care vor fi
sustinute 2
proiecte, unul
cu valoarea de
15.000 $ si
altul cu
valoarea de
35.000 $.

10%

15 august
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://doilasuta.ro/grantwizard/avon/docume
nte/ghid%20aplicatie%20avon%20GW_viole
nta.pdf

AVON

Generarea de idei de
proiecte sustenabile,
care au capacitatea
de a schimba in bine
viitorul copiilor din
Romania.

Solicitanti eligibili

http://www.ideideviitor.philips.ro/

Philips
Romania

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Proiecte pentru
sanatatea sanilor
NOU!
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Sprijinirea initiativelor
organizatiilor
neguvernamentale si
ale institutiilor publice
si private de
sanatate, avand
ca scop depistarea
precoce, interventia si
recuperarea in cazul
cancerului la san.

Solicitanti eligibili

Organizatiile
neguvernamentalen
Institutiile publice sau private
de sanatate

Activitati eligibile

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de costuri:
•

Achizitie de echipamente medicale si mobilier
medical

•

Cheltuieli de personal (specialisti direct
implicati, medici, psihologi, terapeuti etc.)

•

Servicii sau produse pentru femeile
diagnosticate cu cancer la san (masaj pentru
limfedem, proteze mamare)

•

Renovarea, reabilitarea si dotarea unitatilor
care asigura servicii medicale in vederea
depistarii preoce a cancerului la san sau
ingrijirii femeilor diagnosticate cu cancer la san

•

Construirea sau reamenajarea unor spatii
asigura servicii medicale in vederea depistarii
preoce a cancerului la san sau ingrijirii
femeilor diagnosticate cu cancer la san

•

Costurile administrative in limita a 10%

Valoarea
grantului

Valoarea
totala a
fondului de
finantare este
de 50,000 de
dolari, suma
cu care vor fi
sustinute 2
proiecte, unul
cu valoarea de
15.000 $ si
altul cu
valoarea de
35.000 $.

Contributia
beneficiaru
lui

10%

Termen
limita

15 august
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://doilasuta.ro/grantwizard/avon/documente/ghi
d%20aplicatie%20avon%20GW_violenta.pdf

AVON

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Dezvoltarea
economiei sociale

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

APEL NELANSAT

Pagina 6 din 15

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

In cazul
activitatilor
eligibile care
intra sub
incidenta
schemei de
ajutor de
minimis,
sumele
acordate
nu pot depasi
valoarea
maxima de
200.000 euro/
beneficiar.
Valoarea
totala eligibila
a proiectelor:
- minim 223.015 lei
- maxim –
2.230.145,54
lei pentru
proiecte care
se
implementeaz
a intr-o
regiune de
dezvoltare.
- maxim
17.841.200 lei
pentru
proiecte care
se
implementeaz
a in minim 2
regiuni de
dezvoltare.

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Program de
finantare

Finantator

Programul national
multianual pentru
stimularea crearii,
dezvoltarii si
promovarii
brandurilor
sectoriale, subsectoriale si de
produs

APEL NELANSAT

Organizarea a doua
targuri nationale de
primavara-vara si
toamna-iarna pentru
sustinerea turismului
romanesc si a
producatorilor romani
in promovarea
produselor proprii

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinderi mici si mijlocii
respectiv societatile comerciale,
societatile cooperative, inclusiv
societatile cooperative
mestesugaresti mixte,
persoanele fizice autorizate care
desfasoara activitati economice
in mod independent,
intreprinderile individuale,
intreprinderile familiale care
desfasoara activitati in domeniul
turismului si productiei;

Programul consta in organizarea a doua targuri
nationale de primavara-vara si toamna-iarna cu o
perioada de 4 zile in Bucuresti. Anul acesta se va
organiza editia de toamna a targului national pentru
promovarea brandurilor sectoriale, subsectoriale si
de produs intitulat “Romania – aventura si cultura.
Produse romanesti de calitate.”

Asociatiile profesionale sau
fundatiile, au ca scop
producerea produselor
romanesti si valorificarea
potentialului turistic cultural
autohton.
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Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt:
•
organizarea unui targ national sub forma unei
expozitii cu vanzare;
•
organizarea de seminarii, mese rotunde,
ateliere de lucru si prezentari in scopul
promovarii producatorilor romani si a ofertelor
turistice nationale, in vederea castigarii de
piete interne si externe noi pentru acest tip de
produse si servicii;
•
diseminarea de materiale informative.

Valoarea
grantului

Se asigura
participarea
gratuita la targ
pentru
beneficiarii
selectati in
urma inscrierii
online in
program.
Suma maxima
acordata unui
beneficiar
pentru cazare
si transport,
cumulat, nu va
depasi 1250
lei.

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Data de la
care este
activa
inregistrar
ea on-line
se
comunica
pe site-ul
institutiei
cu minim 5
zile inainte
de data
inceperii
procesului
de
inregistrar
e.

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/progra
mul-na-355-ional-multianual-pentru-stimularea-cre259-rii-dezvolt-259-rii-351-i-promov-259-riibrandurilor-sectoriale-sub-sectoriale-351-i-deprodus/

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
Obiectivul
programului

Guvernul
Romaniei

Programul Mihail
Kogalniceanu
pentru intreprinderi
mici si mijlocii

Dezvoltarea si
sustinerea investitiilor

APEL NELANSAT
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Crearea si
mentinerea locurilor
de munca

Solicitanti eligibili

Intreprinderile mici si mijlocii cu
minim 2 ani de functionare

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Programul consta in acordarea unei linii de credit, in
valoare maxima de 400.000 lei/I.M.M./an, cu
urmatoarele facilitati, care pot fi acordate impreuna
sau separat:
a) dobanda total subventionata - subventia
acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat
de catre Ministerul Economiei, in proportie
de 100% pentru creditele in lei, dar nu mai
mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate
din linia de credit acordata
b) garantii in numele si in contul statului
acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de
mandatar al Ministerului Finantelor Publice,
pentru creditele contractate de beneficiarii
eligibili care respecta conditiile programului
si se incadreaza in normele si procedurile
interne ale institutiilor de credit. Garantia in
numele si in contul statului se acorda numai
in situatia in care beneficiarul programului
nu dispune de garantii suficiente pentru
accesarea liniei de credit.
Solicitantul va prezenta institutiei de credit
finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40%
din valoarea creditului.
Linia de credit cu dobanda subventionata si/sau,
dupa caz, cu garantie de stat este de maximum un
an. Linia de credit poate fi prelungita pe maximum
un an, pe perioada de valabilitate a programului.
Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai
pentru:
•
cheltuieli privind aprovizionarea, productia,
desfacerea;
•
cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau
prestarea de servicii;
•
cheltuieli privind constituirea, prelucrarea,
valorificarea stocurilor;
•
alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii
activitatii curente;
•
cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
•
plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor
sume datorate bugetului general consolidat
•
alte costuri de operare

-

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-de-implementare-si-ghiduri-ale-solicitantilorprograme-nationale-2013/ghidul-aplicantului-in-cadrul-programului-mihail-kogalniceanu-pentruintreprinderile-mici-si-mijlocii

Program de
finantare

Finantator

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
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 IMM-urilor 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
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimenta
re/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

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Modernizarea
exploatatiilor
agricole
FERMA DE FAMILIE

Promovarea
investitiilor in
exploatatiile agricole
din sectorul vegetal si
de crestere a
animalelor
pentru realizarea de
constructii noi si/ sau
modernizarea
constructiilor agricole
existente din
cadrul acestora si a
utilitatilor aferente,
achizitionarea de
masini si utilaje noi,
infiintarea de
plantatii etc.

(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 121)
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Persoane fizice sau juridice care
practica in principal activitati
agricole a caror exploatatie are
o dimensiune cuprinsa intre
2 si 50 UDE si care este
inregistrata in Registrul unic de
identificare / Registrul agricol.

1. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor
utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma;
2. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii
rutiere interne sau de acces din domeniul agricol;
3. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de
taurine pentru productia de lapte;
4. Construirea si/ sau modernizarea serelor;
5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de
tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje,
instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si
software specializate;
6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de
noi mijloace de transport specializate;
7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile
ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie
(minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de
restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-devie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si
infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si
capsuni;
9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi
fructiferi si arbusti, alti arbori;
10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila
a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii
forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare
pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie
regenerabila;
12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate
prin Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea produselor agricole
la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru
vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.
14. Costurile generale ale proiectului;
15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru
agricultura ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu
standardele comunitare.

Categoriile de beneficiari
eligibili:
- Persoana fizica
- Persoana fizica autorizata
- Intreprindere individuala
- Intreprindere familiala
- Societate in nume colectiv
- Societate in comandita simpla
- Societate pe actiuni
- Societate in comandita pe
actiuni
Societate cu raspundere limitata
- Societate comerciala cu capital
privat
- Societate agricola
- Societate cooperativa agricola
- Grup de producatori, doar cu
conditia ca investitiile realizate
sa deserveasca interesele
propriilor membri

Valoarea
grantului

Valoarea maxi
ma eligibila a
unui proiect nu
va depasi
125.000
Euro

Contributia
beneficiaru
lui

30%-60%

Termen
limita

Depunere
a cererilor
de
finantare
va avea
loc in
perioada
20 mai 18 iulie
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

www.apdrp.ro

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

Modernizarea
exploatatiilor
agricole

(PROGRAMUL
NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE
RURALA,
Masura 121)

Cresterea competitivit
atii sectorului agricol
printr‐o utilizare mai
buna a resurselor um
ane si a factorilor de
productie si indeplinir
ea standardelor natio
nale si a
standardelor comunit
are

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Persoane fizice sau juridice,
care practica in principal
activitati agricole a
caror exploatatie are o
dimensiune egala sau mai mare
de 2 UDE si care este
inregistrata in Registrul unic de
identificare / Registrul agricol.

1. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor
utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma;
2. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii
rutiere interne sau de acces din domeniul agricol;
3. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de
taurine pentru productia de lapte;
4. Construirea si/ sau modernizarea serelor;
5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de
tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje,
instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si
software specializate;
6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de
noi mijloace de transport specializate;
7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile
ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie
(minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de
restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-devie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si
infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si
capsuni;
9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi
fructiferi si arbusti, alti arbori;
10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila
a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii
forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare
pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie
regenerabila;
12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate
prin Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea produselor agricole
la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru
vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.
14. Costurile generale ale proiectului;
15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru
agricultura ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu
standardele comunitare.

Categoriile de beneficiari
eligibili:
- Persoana fizica
- Persoana fizica autorizata
- Intreprindere individuala
- Intreprindere familiala
- Societate in nume colectiv
- Societate in comandita simpla
- Societate pe actiuni
- Societate in comandita pe
actiuni
Societate cu raspundere limitata
- Societate comerciala cu capital
privat
- Societate agricola
- Societate cooperativa agricola
- Cooperativa agricola
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Valoarea
grantului

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect este
de:
2.000.000
euro pentru
indeplinirea
standardelor;
2.000.000
euro pentru
constructiimontaj, din
sectorul
zootehnic;
1.000.000
euro pentru
constructiimontaj, din
sectorul
vegetal;
1.000.000
euro pentru
achizitii de
utilaje
(echipamente)
, din sectorul
zootehnic;
700.000 euro
pentru achizitii
de utilaje, din
sectorul
vegetal.

Contributia
beneficiaru
lui

30%-60%

Termen
limita

Depunere
a cererilor
de
finantare
va avea
loc in
perioada
20 mai 18 iulie
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

www.apdrp.ro

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului
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Uniunea
Europeana

Apel national pentru
propuneri de
proiecte 2014

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

Autoritati publice

•

Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1)

Companii / intreprinderi

•

Proiecte Strategice (actiunea cheie 2)

Institutii publice/private

•

Dialogul structurat (actiunea cheie 3)
Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor
de tineret

Sustinerea colaborarii
in cercetare si
tehnologie intre
organizatii europene
si chineze

Intreprinderile mici si mijlocii,
firmele mari, institutele de
cercetare, universitatile,
incubatoarele din statele
membre ale UE implicate in
dezvoltare de produse si servicii
noi si inovatoare si in cercetare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Uniunea
Europeana

Schema de granturi
de mobilitate –
Proiectul DragonSTAR

Solicitanti eligibili

Institutii scolare

Activitati eligibile

Contributia
beneficiaru
lui

-

17 martie
2014,
termen
unic
pentru
domeniile
educatie si
formare
profesiona
la
17 martie
2014, 30
aprilie
2014, 1
octombrie
2014
pentru
domeniul
tineret

Maxim 2.500
euro pentru o
destinatie

-

18 iulie
2014

Organizatii nonguvernamentale

Aceasta schema ofera posibilitatea pentru
organizatiile europene de a investiga piata
chineza si de a identifica parteneri potriviti pentru a
incheia o colaborare tehnologica si/sau de
cercetare.
Aceasta ofera, de asemenea, sprijin financiar
organizatiilor europene eligibile pentru a calatori in
China.

Termen
limita

Variabila

Institutii universitare

Se vor suporta cheltuielile de deplasare ale
organizatiilor interesate sa participe la evenimentul
de brokeraj organizat in paralel cu “EU – China
Business & Technology (B&T) Cooperation Fair“,
care va avea loc inChengdu, China la 21-23
octombrie 2014).
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Valoarea
grantului

Maxim 3.000
euro pentru
doua destinatii

Maxim 3.500
euro pentru
trei destinatii

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.dragon-star.eu/the-travelgrand-scheme/

Obiectivul
programului

http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=103
http://www.erasmusplus.ro/uploads/resurse/fi
siere/apel_national_2014.pdf

Program de
finantare

Finantator
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Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana

EUROPA CREATIVA
2014-2020

Protejeaza si
promoveaza
diversitatea culturala
si lingvistica
europeana si
stimuleaza bogatia
culturala a Europei.
Sprijina adaptarea
sectoarelor culturale
si creative la era
digitala si la
globalizare.
Ofera deschidere
catre noi oportunitati,
piete si
categorii de public
internationale.

Solicitanti eligibili

Operatorii culturali din tarile
eligibile

Activitati eligibile

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Proiecte de cooperare transfrontaliera intre
organizatii culturale si creative din cadrul
Uniunii Europene si din afara ei.
Retele care sprijina sectoarele culturale si
creative sa functioneze la nivel transnational si
sa isi consolideze competitivitatea.
Traducerea si promovarea operelor literare pe
pietele Uniunii Europene.
Platforme de operatori culturali care
promoveaza artistii la inceput de cariera si
stimuleaza o programare cu adevarat
europeana a operelor culturale si artistice.
Consolidarea abilitatilor si formare profesionala
pentru profesionistii din domeniul
audiovizualului.
Dezvoltarea filmelor de fictiune, de animatie, a
documentarelor creative si a jocurilor video
pentru cinematografia, pietele de televiziune si
celelalte platforme europene.
Distributia si vanzarile de opere audiovizuale
atat in Europa, cat si in afara ei.
Festivaluri de film care promoveaza filme
europene.
Fonduri pentru cooperarea la nivel
international privind realizarea de filme.
Dezvoltarea publicului in scopul stimularii
culturii cinematografice si al cresterii interesului
pentru filmele europene, printr-o gama larga de
evenimente.
Capitalele europene ale culturii si Marca
patrimoniului european.
Premii europene pentru literatura, arhitectura,
protectia patrimoniului, cinematografie si
muzica rock si pop.
Din 2016, Europa Creativa va include si un
instrument de garantare financiara in valoare
de 121 milioane de euro pentru a imbunatati
accesul la finantare al sectoarelor culturale si
creative.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Finantator
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PROGRAME DESTINATE SOCIETATILOR COMERCIALE
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
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re/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
comisioanele
bancare si alte
sume datorate
de beneficiar
in baza
contractului de
credit.

Contributia
beneficiaru
lui

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

Termen
limita

-

Informatii
suplimenta
re/Website
program
http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infr
astructura-descrierea-produsului

Fondul
National de
Garantare
a Creditelor
pentru
intreprinderi
Mici si
Mijlocii

Obiectivul
programului
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REGIUNEA
CENTRU
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Program de
finantare

Finantator

LIFE+
Cerere de
propuneri 2014
NOU!

a) sa contribuie la tranzitia
catre o economie eficienta
din punctul de vedere al
utilizarii resurselor, cu
emisii scazute de dioxid
de carbon si rezistenta la
schimbarile climatice, si
sa contribuie la protejarea
si imbunatatirea calitatii
mediului si la oprirea si
inversarea tendintei de
declin a biodiversitatii,
inclusiv prin sprijinirea
retelei “Natura 2000″ si
abordarea degradarii
ecosistemelor;
b) sa imbunatateasca
dezvoltarea, punerea in
aplicare si aplicarea
politicii si legislatiei Uniunii
in domeniul mediului si al
climei,
c) sa sustina o guvernanta
mai buna in domeniul
mediului si al climei la
toate nivelurile, inclusiv o
mai buna implicare a
societatii civile, a ONGurilor si a actorilor locali;
d) sa sprijine punerea in
aplicare a celui de-al
saptelea program de
actiune pentru mediu.

Solicitanti eligibili

Entitati publice,

Activitati eligibile

Prin intermediul subventiilorpentru actiuni se
pot finanta urmatoarele proiecte:

organizatii private comerciale,
organizatii private noncomerciale, incluzand ONGurile.

(a) proiecte-pilot;
(b) proiecte demonstrative;
(c) proiecte de bune practici;
(d) proiecte integrate;
(e) proiecte de asistenta tehnica;
(f) proiecte de consolidare a capacitatii;
(g) proiecte pregatitoare;
(h) proiecte de informare, sensibilizare si
diseminare;
(i) orice alt tip de proiecte necesare in
vederea atingerii obiectivelor generale

Aceasta cerere se adreseaza ambelor
subprograme “Mediu” si ” Politici climatice”.
Pentru sub-programul “Mediu”, cererea va
acoperi subventii pentru proiecte
“traditionale”, proiecte pregatitoare, proiecte
integrate, proiecte de asistenta tehnica si
proiecte capacitate administrativa;
Pentru sub-programul “Politici climatice”,
cererea va acoperi subventii doar pentru
proiectele “traditionale” si proiecte capacitate
administrativa (celelalte tipuri vor fi acoperite
incepand din 2015).

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variablia

Termen
limita

15
septembri
e 2014 –
proiecte
pentru
asistenta
tehnica
10
octombrie
2014,
prima
faza,
si aprilie
2015 faza
a doua –
proiecte
integrate
6
octombrie
2014 –
proiecte «
traditional
e»
29
octombrie
2014 –
proiecte
pregatitoa
re

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

30
septembri
e 2015 –
proiecte
pe
capacitate
administra
tiva
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Program de
finantare

Finantator

Cerere de
propuneri de
proiecte
“Sanatate 2014”

Sa se puna accent mai
mult pe noi abordari
pentru prevenirea bolilor
cronice majore;

(Al treilea
program de
actiune a Uniunii
in domeniul
sanatatii 20142020)

sa se exploreze
potentialul de diagnostic
precoce in vederea
controlului si a unui
tratament mai eficace al
bolilor cronice;

NOU!

sa se defineasca strategii
inovatoare pentru
adaptarea locului de
munca la nevoile
persoanelor cu boli
cronice;
sa se faciliteze schimbul
de bune practici intre
statele membre.

Solicitanti eligibili

Orice entitate publica sau
privata:

Activitati eligibile

institute de cercetare si
universitati,

Acest apel are scop indeplinirea a sapte
obiective in domeniile: boli cronice,
imbatranire, preturile medicamentelor,
monitorizarea sanatatii si ingrijirea infectiilor
asociate.

autoritatile publice,

1.

ONG-uri,

Inovare pentru prevenirea si gestionarea
bolilor cronice
•
prevenirea diabetului zaharat;

societati comerciale.

•

Consortiul proiectului trebuie sa
fie format din entitati
diferite/independente din cel
putin 3 state participante la
program.

boli cardiovasculare;

•

identificarea celor mai bune practici
pentru a se conecta si integra
interventiile pentru prevenirea si
ingrijirea sanatatii.
2. Diagnosticare timpurie si screening al
bolilor cronice
•
criterii de utilizare a unui diagnostic
precoce in asistenta medicala
comunitara;
•
3.
4.

imagine cuprinzatoare de depistare
majora.
Reintegrare profesionala a persoanelor
cu boli cronice
Sprijin in ariile legate de aderenta,
fragilitate, ingrijiri integrate si conditii
multi-cronice

•

dezvoltarea si implementarea
diagnosticarii precoce si a
programelor de screening;
•
programe pentru tratamentul
pacientilor multi-morbizi.
5. Date statistice de stabilire a preturilor
medicamentelor
6. Monitorizarea sanatatii si sistemul de
raportare
•
evaluari privind examinarilor medicale
ale populatiilor armonizate;
•
7.
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

20-40%

Termen
limita

25
septembri
e 2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2014.html

Uniunea
Europeana

Obiectivul programului

monitorizarea si raportarea privind
sanatatea perinatala si a copilului.
Asistenta medicala asociata infectiilor in
ingrijirea pe termen lung
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PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

Idei de viitor

NOU!

Proiecte pentru
victimele
violentei
domestice

NOU!
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Prevenirea violentei
domestice in Romania

Publicul larg

Activitati eligibile

Categoriile de concurs sunt urmatoarele:
•
“perioada de sarcina” – se pot inscrie
proiecte care au ca scop prevenirea
problemelor de sanatate a copiilor nounascuti, inca din perioada de sarcina;
•

“start sanatos in viata” – se pot inscrie
proiecte care promoveaza avantajele
alaptarii copiilor cu varsta cuprinsa intre
0 si 2 ani;

•

“recreere prin lumina” – se pot inscrie
proiecte care propun solutii de iluminare
a zonelor din spatiile publice.

Organizatiile
neguvernamentalen cu
expertiza in probleme legate de
violenta domestica

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de costuri:
•
Cheltuieli de personal (specialisti direct
implicati, asistenti sociali, psihologi,
terapeuti)

Institutiile publice sau private
care ofera servicii sociale
specializate

•

Servicii pentru femeile victime ale
violentei domestice (consiliere
psihologica, consiliere juridica,
reintegrarea pe piata muncii)

•

Construirea, renovarea, reabilitarea si
dotarea unitãtilor care asigura servicii
sociale specializate

•

Costurile administrative in limita a 10%
care pot sa includa: costuri de resurse
umane, costuri pentru transport,
comunicatii (telefon, Internet, posta),
costuri de birou (chirie, servicii, utilitati),
echipament de birou (computer, mobilier,
software), consumabile birou.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Ideile cu
cele mai
multe voturi
vor primi
finantari in
valoare
totala
de 100.000
de euro.

-

3 august
2014

Valoarea
totala a
fondului de
finantare
es
te de 50,000
de dolari,
suma cu
care
vo
r fi sustinute
2 proiecte,
un
ul cu
valoarea de
15.000 $ si
altul cu
valoarea de
35.000 $.

10%

15 august
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://doilasuta.ro/grantwizard/avon/documente/g
hid%20aplicatie%20avon%20GW_violenta.pdf

AVON

Generarea de idei de
proiecte sustenabile, care
au capacitatea de a
schimba in bine
viitorul copiilor din
Romania.

Solicitanti eligibili

http://www.ideideviitor.philips.r
o/

Philips
Romania

Obiectivul programului
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Program de
finantare

Finantator

Proiecte pentru
sanatatea sanilor
NOU!

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

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

Organizatiile
neguvernamentalen
Institutiile publice sau private
de sanatate

Inspectorate scolare judetene si
institutii afiliate/ subordonate/
coordonate;
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.

Activitati eligibile

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de costuri:
•

Achizitie de echipamente medicale si
mobilier medical

•

Cheltuieli de personal (specialisti direct
implicati, medici, psihologi, terapeuti
etc.)

•

Servicii sau produse pentru femeile
diagnosticate cu cancer la san (masaj
pentru limfedem, proteze mamare)

•

Renovarea, reabilitarea si dotarea
unitatilor care asigura servicii medicale
in vederea depistarii preoce a cancerului
la san sau ingrijirii femeilor diagnosticate
cu cancer la san

•

Construirea sau reamenajarea unor
spatii asigura servicii medicale in
vederea depistarii preoce a cancerului la
san sau ingrijirii femeilor diagnosticate
cu cancer la san

•

Costurile administrative in limita a 10%

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

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Valoarea
totala a
fondului de
finantare
es
te de 50,000
de dolari,
suma cu
care
vo
r fi sustinute
2 proiecte,
un
ul cu
valoarea de
15.000 $ si
altul cu
valoarea de
35.000 $.

10%

15 august
2014

Valoarea
totala
eligibila a
proiectului
va fi
cuprinsa
intre:

Minim 2 %

Apel
nelansat

Minim
221.440,00
lei
Maximum
2.214.395,5
7 lei

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Sprijinirea initiativelor
organizatiilor
neguvernamentale si ale
institutiilor publice si
private de sanatate,
avand ca scop depistarea
precoce, interventia si
recuperarea in cazul
cancerului la san.

Solicitanti eligibili

http://doilasuta.ro/grantwizard/avon/documente/ghid%20ap
licatie%20avon%20GW_violenta.pdf

AVON

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.
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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
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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

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

•

•

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.

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.

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

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

0%

31
octombrie
2014

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

-

11 iulie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Guvernul
Romaniei

Obiectivul programului

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

Finantator
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Program de
finantare

Finantator

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

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program de
finantare

Finantator

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

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

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

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE AUTORITATILOR PUBLICE

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

3 Iulie 2014

CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE
PROGRAME DESTINATE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE

REGIUNEA
CENTRU

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613
E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro, www.regio.adrcentru.ro

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Programul vizand
educatia si
constientizarea
publicului privind
protectia mediului

NOU!
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Finantarea
nerambursabila din
Fondul pentru mediu a
proiectelor vizand
educatia si
constientizarea
publicului privind
protectia mediului.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Organizatiile neguvernamentale

a)achizitionarea de consumabile;
b)realizarea, editarea si difuzarea de
materiale tiparite cu continut educativ privind
protectia mediului;
c)realizarea de materiale inscriptionate, de
exemplu pixuri, sepci, agende, tricouri,
rucsacuri, hanorace si alte asemenea;
d)realizarea si difuzarea de materiale
audiovizuale privind protectia mediului;
e)manopera aferenta activitatilor necesare
realizarii campaniilor de comunicare: servicii
de creatie, design materiale promotionale,
materiale utilizate in cadrul conferintelor,
servicii de instruire;
f)achizitionarea de aparatura profesionala
necesara realizarii proiectului;
g)realizarea si montarea de panouri cu
continut educativ privind protectia mediului;
h)achizitionarea de materiale necesare
desfasurarii activitatilor de igienizare si
ecologizare a spatiilor verzi in scop
educativ: manusi de unica folosinta, saci
menajeri, cizme de cauciuc, echipament de
protectie, de exemplu sort, salopeta, unelte
agricole necesare activitatii de igienizare si
ecologizare;
i)achizitionarea de echipament necesar
pentru organizarea taberelor, de exemplu
corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne si
altele asemenea;
j)transportul participantilor la excursiile si
taberele organizate cu scopul educatiei si
constientizarii privind protectia mediului;
k)cazarea si masa participantilor la
excursiile si taberele organizate cu scopul
educatiei si constientizarii privind protectia
mediului, in limita a 200 lei/zi/participant;
l)taxa de campare;
m)cheltuieli necesare in procesul de
instruire: instruirea participantilor, transport,
cazare si diurna pentru instructori,
consumabile, inchiriere sali, achizitionare de
aparatura IT; n)realizarea paginii web; etc.

Valoarea
grantului

1.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

Minim 10%

Termen limita

Proiectele se
depun in
perioada 10
iulie – 25 iulie
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.afm.ro/educatie_protectia_mediului.php

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

LIFE+
Cerere de
propuneri 2014

NOU!
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a) sa contribuie la
tranzitia catre o
economie eficienta din
punctul de vedere al
utilizarii resurselor, cu
emisii scazute de dioxid
de carbon si rezistenta
la schimbarile climatice,
si sa contribuie la
protejarea si
imbunatatirea calitatii
mediului si la oprirea si
inversarea tendintei de
declin a biodiversitatii,
inclusiv prin sprijinirea
retelei “Natura 2000″ si
abordarea degradarii
ecosistemelor;
b) sa imbunatateasca
dezvoltarea, punerea in
aplicare si aplicarea
politicii si legislatiei
Uniunii in domeniul
mediului si al climei,
c) sa sustina o
guvernanta mai buna in
domeniul mediului si al
climei la toate nivelurile,
inclusiv o mai buna
implicare a societatii
civile, a ONG-urilor si a
actorilor locali;
d) sa sprijine punerea in
aplicare a celui de-al
saptelea program de
actiune pentru mediu.

Solicitanti eligibili

Entitati publice,

Activitati eligibile

Prin intermediul subventiilorpentru actiuni se
pot finanta urmatoarele proiecte:

organizatii private comerciale,
organizatii private noncomerciale, incluzand ONGurile.

(a) proiecte-pilot;
(b) proiecte demonstrative;
(c) proiecte de bune practici;
(d) proiecte integrate;
(e) proiecte de asistenta tehnica;
(f) proiecte de consolidare a capacitatii;
(g) proiecte pregatitoare;
(h) proiecte de informare, sensibilizare si
diseminare;
(i) orice alt tip de proiecte necesare in
vederea atingerii obiectivelor generale

Aceasta cerere se adreseaza ambelor
subprograme “Mediu” si ” Politici climatice”.
Pentru sub-programul “Mediu”, cererea va
acoperi subventii pentru proiecte
“traditionale”, proiecte pregatitoare, proiecte
integrate, proiecte de asistenta tehnica si
proiecte capacitate administrativa;
Pentru sub-programul “Politici climatice”,
cererea va acoperi subventii doar pentru
proiectele “traditionale” si proiecte
capacitate administrativa (celelalte tipuri vor
fi acoperite incepand din 2015).

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variablia

Termen limita

15 septembrie
2014 –
proiecte
pentru
asistenta
tehnica
10 octombrie
2014, prima
faza, si aprilie
2015 faza a
doua –
proiecte
integrate
6 octombrie
2014 –
proiecte «
traditionale»
29 octombrie
2014 –
proiecte
pregatitoare
30 septembrie
2015 –
proiecte pe
capacitate
administrativa

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Cerere de
propuneri de
proiecte
“Sanatate 2014”

Sa se puna accent mai
mult pe noi abordari
pentru prevenirea bolilor
cronice majore;

(Al treilea
program de
actiune a Uniunii
in domeniul
sanatatii 20142020)

sa se exploreze
potentialul de diagnostic
precoce in vederea
controlului si a unui
tratament mai eficace al
bolilor cronice;

NOU!

sa se defineasca
strategii inovatoare
pentru adaptarea locului
de munca la nevoile
persoanelor cu boli
cronice;
sa se faciliteze schimbul
de bune practici intre
statele membre.

Solicitanti eligibili

Orice entitate publica sau
privata:

Activitati eligibile

institute de cercetare si
universitati,

Acest apel are scop indeplinirea a sapte
obiective in domeniile: boli cronice,
imbatranire, preturile medicamentelor,
monitorizarea sanatatii si ingrijirea infectiilor
asociate.

autoritatile publice,

1.

ONG-uri,

Inovare pentru prevenirea si
gestionarea bolilor cronice
•
prevenirea diabetului zaharat;

societati comerciale.

•

Consortiul proiectului trebuie sa
fie format din entitati
diferite/independente din cel
putin 3 state participante la
program.

boli cardiovasculare;

•

identificarea celor mai bune practici
pentru a se conecta si integra
interventiile pentru prevenirea si
ingrijirea sanatatii.
2. Diagnosticare timpurie si screening al
bolilor cronice
•
criterii de utilizare a unui diagnostic
precoce in asistenta medicala
comunitara;
•
imagine cuprinzatoare de depistare
majora.
3. Reintegrare profesionala a persoanelor
cu boli cronice
4. Sprijin in ariile legate de aderenta,
fragilitate, ingrijiri integrate si conditii
multi-cronice
•
dezvoltarea si implementarea
diagnosticarii precoce si a
programelor de screening;
•

programe pentru tratamentul
pacientilor multi-morbizi.
5. Date statistice de stabilire a preturilor
medicamentelor
6. Monitorizarea sanatatii si sistemul de
raportare
•
evaluari privind examinarilor
medicale ale populatiilor
armonizate;
•
monitorizarea si raportarea privind
sanatatea perinatala si a copilului.
7. Asistenta medicala asociata infectiilor
in ingrijirea pe termen lung
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

20-40%

Termen limita

25 septembrie
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2014.html

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Finantarea
fundatiilor politice
la nivel european

NOU!

Sprijinirea programului
anual de lucru al
fundatiilor politice la
nivel european

Solicitanti eligibili

Pentru a avea dreptul la
finantare, o fundatie politica la
nivel european trebuie sa
indeplineasca conditiile
prevazute la articolul 3 alineatul
(2) din Regulamentul (CE) nr.
2004/2003, si anume:
(a) sa fie afiliata unuia dintre
partidele politice la nivel
european recunoscute in
conformitate cu prezentul
regulament, conform atestarii
partidului respectiv;
(b) sa aiba personalitate juridica
in statul membru in care isi are
sediul; aceasta personalitate
juridica trebuie sa fie separata
de personalitatea juridica a
partidului politic la nivel
european la care este afiliata;
(c) trebuie sa respecte, in
special in programul sau si in
cadrul activitatilor sale,
principiile pe care se intemeiaza
Uniunea Europeana, si anume
principiile libertatii, democratiei,
respectarii drepturilor omului si
a libertatilor fundamentale,
precum si principiul statului de
drept;
(d) sa nu aiba scopuri lucrative;
(e) componenta organului sau
de conducere sa fie echilibrata
din punct de vedere geografic.

Pagina 4 din 17

Activitati eligibile

Finantarea ia forma unei subventii de
functionare, prevazuta de Regulamentul
financiar si de normele de aplicare.
Aceasta cerere de propuneri se refera la
cererile de finantare pentru exercitiul
financiar 2015, care acopera perioada de
activitate 1 ianuarie 2015-31 decembrie
2015.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

15%

Termen limita

30 septembrie
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:185:FULL&from=RO#C_2014185RO.01004101
.doc

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Subventii pentru
partidele politice
la nivel european

NOU!

Sprijinirea programului
anual de lucru al
partidelor politice la
nivel european

Solicitanti eligibili

Pentru a avea dreptul la
subventionare, un partid politic
la nivel european trebuie sa
indeplineasca conditiile
prevazute la articolul 3 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr.
2004/2003, si anume:
(a) trebuie sa aiba personalitate
juridica in statul membru in care
isi are sediul;
(b) trebuie sa fie reprezentat, in
cel putin o patrime din statele
membre, de deputati in
Parlamentul European sau in
parlamentele nationale,
parlamentele regionale ori
adunarile regionale sau trebuie
sa fi obtinut, in cel putin o
patrime din statele membre, cel
putin 3 % din voturile exprimate
in fiecare dintre statele membre
respective la ultimele alegeri
pentru Parlamentul European;
(c) trebuie sa respecte, in
special in programul sau si in
cadrul activitatilor sale,
principiile pe care se intemeiaza
Uniunea Europeana, si anume
principiile libertatii, democratiei,
respectarii drepturilor omului si
a libertatilor fundamentale,
precum si principiul statului de
drept;
(d) trebuie sa fi participat la
alegerile pentru Parlamentul
European ori sa isi fi exprimat
intentia in acest sens.
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Activitati eligibile

Prezenta cerere de propuneri se refera la
cererile de subventionare pentru exercitiul
financiar 2015 care acopera perioada de
activitate cuprinsa intre 1 ianuarie 2015 si
31 decembrie 2015.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

15%

Termen limita

30 septembrie
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:185:FULL&from=RO#C_2014185RO.01003601.doc

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Idei de viitor

NOU!

Proiecte pentru
victimele
violentei
domestice

NOU!

Pagina 6 din 17

Prevenirea violentei
domestice in Romania

Publicul larg

Activitati eligibile

Categoriile de concurs sunt urmatoarele:
•

“perioada de sarcina” – se pot inscrie
proiecte care au ca scop prevenirea
problemelor de sanatate a copiilor nounascuti, inca din perioada de sarcina;

•

“start sanatos in viata” – se pot inscrie
proiecte care promoveaza avantajele
alaptarii copiilor cu varsta cuprinsa
intre 0 si 2 ani;

•

“recreere prin lumina” – se pot inscrie
proiecte care propun solutii de
iluminare a zonelor din spatiile publice.

Organizatiile
neguvernamentalen cu
expertiza in probleme legate de
violenta domestica

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de costuri:
•
Cheltuieli de personal (specialisti direct
implicati, asistenti sociali, psihologi,
terapeuti)

Institutiile publice sau private
care ofera servicii sociale
specializate

•

Servicii pentru femeile victime ale
violentei domestice (consiliere
psihologica, consiliere juridica,
reintegrarea pe piata muncii)

•

Construirea, renovarea, reabilitarea si
dotarea unitãtilor care asigura servicii
sociale specializate

•

Costurile administrative in limita a 10%
care pot sa includa: costuri de resurse
umane, costuri pentru transport,
comunicatii (telefon, Internet, posta),
costuri de birou (chirie, servicii, utilitati),
echipament de birou (computer,
mobilier, software), consumabile birou.

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Ideile cu cele
mai multe
voturi vor
primi finantari
in valoare
totala
de 100.000
de euro.

-

3 august 2014

Valoarea
totala a
fondului de
finantare este
de 50,000 de
dolari, suma
cu care vor
fi sustinute 2
proiecte, unul
cu valoarea
de 15.000 $ si
altul cu
valoarea de
35.000 $.

10%

15 august
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://doilasuta.ro/grantwizard/avon/documente/g
hid%20aplicatie%20avon%20GW_violenta.pdf

AVON

Generarea de idei de
proiecte sustenabile,
care au capacitatea de
a schimba in bine
viitorul copiilor din
Romania.

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://www.ideideviitor.philips.ro/

Philips
Romania

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014
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PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Obiectivul
programului

Proiecte pentru
sanatatea sanilor

Sprijinirea initiativelor
organizatiilor
neguvernamentale si
ale institutiilor publice si
private de sanatate,
avand
ca scop depistarea
precoce, interventia si
recuperarea in cazul
cancerului la san.

Finantator

AVON

NOU!

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

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

Organizatiile
neguvernamentalen
Institutiile publice sau private
de sanatate

Inspectorate scolare judetene si
institutii afiliate/ subordonate/
coordonate;
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.

Activitati eligibile

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de costuri:
•

Achizitie de echipamente medicale si
mobilier medical

•

Cheltuieli de personal (specialisti direct
implicati, medici, psihologi, terapeuti
etc.)

•

Servicii sau produse pentru femeile
diagnosticate cu cancer la san (masaj
pentru limfedem, proteze mamare)

•

Renovarea, reabilitarea si dotarea
unitatilor care asigura servicii medicale
in vederea depistarii preoce a
cancerului la san sau ingrijirii femeilor
diagnosticate cu cancer la san

•

Construirea sau reamenajarea unor
spatii asigura servicii medicale in
vederea depistarii preoce a cancerului
la san sau ingrijirii femeilor
diagnosticate cu cancer la san

•

Costurile administrative in limita a
10%

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

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Valoarea
totala a
fondului de
finantare este
de 50,000 de
dolari, suma
cu care vor
fi sustinute 2
proiecte, unul
cu valoarea
de 15.000 $ si
altul cu
valoarea de
35.000 $.

10%

15 august
2014

Valoarea
totala eligibila
a proiectului
va fi cuprinsa
intre:

Minim 2 %

Apel nelansat

Minim
221.440,00 lei
Maximum
2.214.395,57
lei

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://doilasuta.ro/grantwizard/avon/documente/ghid%20aplic
atie%20avon%20GW_violenta.pdf

Program de
finantare

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Dezvoltarea
economiei sociale

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.

Finantator

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

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

APEL NELANSAT
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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 –
2.230.145,54
lei
(echivalentul
in lei a
500.000 euro)
pentru
proiecte care
se
implementeaz
a intr-o
regiune de
dezvoltare.

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Variabila

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Program de
finantare

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

Programul
national
multianual pentru
stimularea crearii,
dezvoltarii si
promovarii
brandurilor
sectoriale, subsectoriale si de
produs

Organizarea a doua
targuri nationale de
primavara-vara si
toamna-iarna pentru
sustinerea turismului
romanesc si a
producatorilor romani in
promovarea produselor
proprii

Finantator

Guvernul
Romaniei

APEL NELANSAT

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

Activitati eligibile

Intreprinderi mici si mijlocii
respectiv societatile comerciale,
societatile cooperative, inclusiv
societatile cooperative
mestesugaresti mixte,
persoanele fizice autorizate care
desfasoara activitati economice
in mod independent,
intreprinderile individuale,
intreprinderile familiale care
desfasoara activitati in domeniul
turismului si productiei;

Programul consta in organizarea a doua
targuri nationale de primavara-vara si
toamna-iarna cu o perioada de 4 zile in
Bucuresti. Anul acesta se va organiza editia
de toamna a targului national pentru
promovarea brandurilor sectoriale,
subsectoriale si de produs intitulat “Romania
– aventura si cultura.Produse romanesti de
calitate.”

Se asigura
participarea
gratuita la
targ pentru
beneficiarii
selectati in
urma inscrierii
online in
program.

Actiunile desfasurate in cadrul Programului
sunt:
•
organizarea unui targ national sub
forma unei expozitii cu vanzare;
•
organizarea de seminarii, mese
rotunde, ateliere de lucru si prezentari
in scopul promovarii producatorilor
romani si a ofertelor turistice nationale,
in vederea castigarii de piete interne si
externe noi pentru acest tip de produse
si servicii;
•
diseminarea de materiale informative.

Suma
maxima
acordata unui
beneficiar
pentru cazare
si transport,
cumulat, nu
va depasi
1250 lei.

Propunerile de proiecte pot fi depuse pentru
urmatoarele domenii de cercetare:

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

Asociatiile profesionale sau
fundatiile, au ca scop
producerea produselor
romanesti si valorificarea
potentialului turistic cultural
autohton.

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.

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).

Pagina 9 din 17

Contributia
beneficiarului

Termen limita

-

Apel nelansat

Data de la
care este
activa
inregistrarea
on-line se
comunica pe
site-ul
institutiei cu
minim 5 zile
inainte de data
inceperii
procesului de
inregistrare.

-

11 iulie 2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3715/Cooperar
e-bilaterala-Romania-China--Competitia2014.html

Guvernul
Romaniei

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul
-na-355-ional-multianual-pentru-stimularea-cre-259rii-dezvolt-259-rii-351-i-promov-259-rii-brandurilorsectoriale-sub-sectoriale-351-i-de-produs/

Program de
finantare
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PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Obiectivul
programului

Angajament
democratic si
participare civica

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.

Finantator

Uniunea
Europeana

(Programul
Europa pentru
cetateni 20142020)
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Solicitanti eligibili

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.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

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.

Maxim 25.000
euro pentru
masura
infratiri ale
oraselor

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.

Maxim
150.000
euro pentru
masurile
retele de
orase si
proiecte ale
societatii
civile.

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.

Contributia
beneficiarului

-

Termen limita

1 septembrie
2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Program de
finantare
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ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Obiectivul
programului

Inovatii ale
politicii sociale
pentru sprijinirea
reformelor in
domeniul social

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.

Finantator

Uniunea
Europeana

(Programul
Ocupare si
inovare sociala
2014-2020,
componenta
PROGRESS)
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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

Termen limita

Minim 20%

30 iulie 2014

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Program de
finantare

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

Apel national
pentru propuneri
de proiecte 2014
PROGRAMUL
ERASMUS+
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Cultivarea pacii si
aplanarea conflictelor,
cetatenia democratica,
diversitatea culturala si
dialogul inter-cultural,
coeziunea sociala

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

ONG-uri internationale de
tineret
Retele internationale de ONGuri pentru tineret
Retele regionale de ONG-uri
pentru tineret
ONG-uri nationale de tineret
ONG-uri locale de tineret

Autoritati publice

Activitati eligibile

I. Activitate internationala
II. Plan de lucru anual
III. Grant structural
IV. Grant structural cu o singura sesiune
V. Activitate pilot
FET ofera sprijin financiar pentru
urmatoarele tipuri de activitati desfasurate
de ONG-uri sau retele de tineret, sau de
catre alte ONG-uri implicate in domeniile de
activitate relevante pentru politicile de tineret
ale Consiliului Europei: activitati educative,
sociale, culturale si umanitare cu caracter
european; activitatile care vizeaza
consolidarea pacii si cooperarii in Europa;
activitati menite sa promoveze o cooperare
mai stransa si o mai buna intelegere in
randul tinerilor din Europa, in special prin
dezvoltarea schimbului de informatii;
activitati menite sa stimuleze ajutorul
reciproc in Europa si in tarile in curs de
dezvoltare in scopuri culturale, educationale
si sociale; studii, cercetare si documentare
pe probleme de tineret.
•

Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie
1)

•

Proiecte Strategice (actiunea cheie 2)

•

Dialogul structurat (actiunea cheie 3)
Intalniri ale tinerilor cu responsabilii
politicilor de tineret

Companii / intreprinderi
Institutii publice/private
Institutii scolare
Institutii universitare
Organizatii nonguvernamentale

Contributia
beneficiarului

Activitate
internationala
– maxim
20.000 euro
Plan de lucru
anual –
maxim 50.000
euro
Grant
structural –
maxim 20.000
euro
Grant
structural cu o
singura
sesiune –
maxim 10.000
euro
Activitate
pilot - maxim
10.000 euro

-

Variabila

-

Termen limita

1 octombrie
2014
1 octombrie
2015

30 aprilie
2014, 1
octombrie
2014 pentru
domeniul
tineret

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.anpcdefp.ro/noutat
e.php?id=103
http://www.erasmusplus.ro/upl
oads/resurse/fisiere/apel_nati
onal_2014.pdf

Uniunea
Europeana

Granturile
Fundatiei
Europene pentru
Tineret

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://erasmus-plus.ro/european-youth-foundation-grantsinternational-youth-activities/

Consiliul
Europei

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Programul
national
multianual pentru
sustinerea
mestesugurilor si
artizanatului

Organizarea a opt
Targuri Regionale
pentru Artizanat si
Mestesuguri 2014

Solicitanti eligibili

Societatile comerciale,

Activitati eligibile

Actiunile desfasurate in cadrul Programului
sunt:

societatile cooperative,
•

organizarea unor targuri regionale ale
mestesugarilor si artizanilor sub forma
unei expozitii cu vanzare;

•

organizarea de seminarii, mese
rotunde, ateliere de lucru si prezentari
in scopul promovarii produselor si
serviciilor realizate de catre artizani si
mestesugari, castigarii de piete
externe noi pentru acest tip de produse
si servicii, cresterii numarului
intreprinzatorilor de succes si a
imbunatatirii competentelor
antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe
piata atat a mestesugarilor, cat si a
produselor si serviciilor furnizate de
acestia, promovarii serviciilor si
produselor realizate apelandu-se la
tehnologii simple si avand o
componenta de prelucrare manuala
semnificativa, in special utilizandu-se
tehnologii traditionale.

persoanele fizice autorizate,
Sustinerea micilor
mestesugari in
promovarea produselor
proprii si conservarea si
stimularea promovarii
mai largi a traditiilor
autohtone

intreprinderile individuale si
intreprinderile familiale
care desfasoara activitati in
domeniul mestesugurilor, in
special al celor traditionale si in
domeniul artei populare si
artizanatului,
asociatiile profesionale sau
fundatiile ce au ca scop
promovarea mestesugurilor si a
meseriilor care presupun un
numar mare de operatii
executate manual, a produselor
si serviciilor cu specific
traditional, inclusiv din domeniul
artei populare si artizanatului.
•

diseminarea de materiale informative.

Targurile se vor desfasura dupa urmatorul
calendar:

Valoarea
grantului

Se asigura
participarea
gratuita la
targ pentru
beneficiarii
selectati in
urma inscrierii
online in
program.
Suma
maxima
acordata unui
beneficiar
pentru
transport,
cumulat, nu
va depasi
1000 lei.

Contributia
beneficiarului

-

Termen limita

Aplicatia va fi
deschisa
pentru
inscriere
incepand cu
17 martie
2014, ora
10.00 si se va
inchide cu 3
zile inainte de
desfasurarea
ultimului targ
regional

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/program-mestesuguri-si-artizanat/

Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

Ploiesti, Halele Centrale: 2-6 aprilie 2014
Pavilionul Expozitional Constanta: 12-16
aprilie 2014
Iasi, Sala Atrium-Palas: 30 aprilie-4 mai
2014
Cetatea Sighisoara: 30 iulie-3 august 2014
Brasov, International Trade Center: 3-7
septembrie 2014
Timisoara, Muzeul Satului Banatean: 18-22
septembrie 2014
Cluj, Expo Transilvania: 8-12 octombrie
2014
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Program de
finantare

Finantator

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

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
suplimenta
re/Website
program

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

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Obiectivul
programului
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ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program de
finantare

Finantator

EUROPA
CREATIVA
2014-2020

Protejeaza si
promoveaza
diversitatea culturala
si lingvistica europeana
si stimuleaza bogatia
culturala a Europei.
Sprijina adaptarea
sectoarelor culturale si
creative la era digitala si
la globalizare.
Ofera deschidere catre
noi oportunitati, piete si
categorii de public
internationale.

Solicitanti eligibili

Operatorii culturali din tarile
eligibile

Activitati eligibile

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
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Proiecte de cooperare transfrontaliera
intre organizatii culturale si creative din
cadrul Uniunii Europene si din afara ei.
Retele care sprijina sectoarele culturale
si creative sa functioneze la nivel
transnational si sa isi consolideze
competitivitatea.
Traducerea si promovarea operelor
literare pe pietele Uniunii Europene.
Platforme de operatori culturali care
promoveaza artistii la inceput de
cariera si stimuleaza o programare cu
adevarat europeana a operelor
culturale si artistice.
Consolidarea abilitatilor si formare
profesionala pentru profesionistii din
domeniul audiovizualului.
Dezvoltarea filmelor de fictiune, de
animatie, a documentarelor creative si
a jocurilor video pentru cinematografia,
pietele de televiziune si celelalte
platforme europene.
Distributia si vanzarile de opere
audiovizuale atat in Europa, cat si in
afara ei.
Festivaluri de film care promoveaza
filme europene.
Fonduri pentru cooperarea la nivel
international privind realizarea de filme.
Dezvoltarea publicului in scopul
stimularii culturii cinematografice si al
cresterii interesului pentru filmele
europene, printr-o gama larga de
evenimente.
Capitalele europene ale culturii si
Marca patrimoniului european.
Premii europene pentru literatura,
arhitectura, protectia patrimoniului,
cinematografie si muzica rock si pop.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Variabila

Variabil

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

ORIZONT 2020

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

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

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

Centre de cercetare

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

Variabila

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Variabila

Variabil

Informatii
suplimenta
re/Website
program

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

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului
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Program de
finantare

Finantator

Programul
International de
Finantare al
Fundatiei Velux

Imbunatatirea conditiilor
de viata si a sanselor de
integrare in societate a
copiilor si tinerilor aflati
in situatie de risc de
excluziune sociala

Solicitanti eligibili

Organizatiile care
implementeaza proiecte in
domeniul social

Activitati eligibile

Programul, implementat in state ale Europei
de Est (Romania, Bulgaria, Ungaria,
Polonia, Slovacia, Cehia) si Groenlanda
sprijina proiectele sociale adresate copiilor
si tinerilor aflati in situatie de risc de
excluziune sociala.
Sunt incurajate proiectele educationale
inovatoare, dar si proiectele care au
demonstrat deja, in alte contexte, o
contributie semnificativa la dezvoltarea
durabila a comunitatilor.
Printre actiunile finantate prin Program se
numara:
•

•
•

•
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Masuri de protectie sociala si
diminuare a stresului emotional: centre
pentru copiii strazii, unde se poate
interveni pe termen lung;
Activitati de preventie: informare,
educare;
Sprijin pentru integrarea pe piata
muncii: colaborari intre scoli si
companii, cursuri de educatie
antreprenoriala, scoli tehnice locale,
centre pentru dezvoltarea
competentelor agricole etc.;
Dezvoltarea si reforma sistemului
educational si de asistenta si protectie
sociala: crearea unor institutii model,
instruirea profesorilor si asistentilor
sociali, furnizarea de burse si instruirea
unor persoane resursa etc.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Minim 70.000
euro

Toate costurile
relevante (cu
exceptia TVAului si auditului
extern) sunt
acoperite de
finantator

Nu exista o
limita a valorii
maxime pe
care o
organizatie o
poate solicita
pentru
implementare
a unui proiect

Termen limita

Transmiterea
ideilor de
proiect este
continua.
Procesul de
aplicatie
presupune
transmiterea
unei note de
fundamentare
(concept
note).
Finantatorul
va selecta un
numar de
organizatii ce
vor fi invitate
sa transmita
formularul de
candidatura

Informatii
suplimenta
re/Website
program

http://villumfoundation.dk/C12576AB0041F11B/0/C12576AB0041F11BC1257B56004500
AC?OpenDocument

Fundatia
Velux

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014
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Program de
finantare

Finantator

LIFE+
Cerere de
propuneri 2014
NOU!
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a) sa contribuie la
tranzitia catre o
economie eficienta din
punctul de vedere al
utilizarii resurselor, cu
emisii scazute de dioxid
de carbon si rezistenta
la schimbarile climatice,
si sa contribuie la
protejarea si
imbunatatirea calitatii
mediului si la oprirea si
inversarea tendintei de
declin a biodiversitatii,
inclusiv prin sprijinirea
retelei “Natura 2000″ si
abordarea degradarii
ecosistemelor;
b) sa imbunatateasca
dezvoltarea, punerea in
aplicare si aplicarea
politicii si legislatiei
Uniunii in domeniul
mediului si al climei,
c) sa sustina o
guvernanta mai buna in
domeniul mediului si al
climei la toate nivelurile,
inclusiv o mai buna
implicare a societatii
civile, a ONG-urilor si a
actorilor locali;
d) sa sprijine punerea in
aplicare a celui de-al
saptelea program de
actiune pentru mediu.

Solicitanti eligibili

Entitati publice,

Activitati eligibile

Prin intermediul subventiilorpentru actiuni se
pot finanta urmatoarele proiecte:

organizatii private comerciale,
organizatii private non-comerciale,
incluzand ONG-urile.

(a) proiecte-pilot;
(b) proiecte demonstrative;
(c) proiecte de bune practici;
(d) proiecte integrate;
(e) proiecte de asistenta tehnica;
(f) proiecte de consolidare a capacitatii;
(g) proiecte pregatitoare;
(h) proiecte de informare, sensibilizare si
diseminare;
(i) orice alt tip de proiecte necesare in vederea
atingerii obiectivelor generale

Aceasta cerere se adreseaza ambelor
subprograme “Mediu” si ” Politici climatice”.
Pentru sub-programul “Mediu”, cererea va
acoperi subventii pentru proiecte “traditionale”,
proiecte pregatitoare, proiecte integrate,
proiecte de asistenta tehnica si proiecte
capacitate administrativa;
Pentru sub-programul “Politici climatice”,
cererea va acoperi subventii doar pentru
proiectele “traditionale” si proiecte capacitate
administrativa (celelalte tipuri vor fi acoperite
incepand din 2015).

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variablia

Termen
limita

15
septembrie
2014 –
proiecte
pentru
asistenta
tehnica
10
octombrie
2014, prima
faza,
si aprilie
2015 faza a
doua –
proiecte
integrate
6 octombrie
2014 –
proiecte «
traditionale»
29
octombrie
2014 –
proiecte
pregatitoare

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

30
septembrie
2015 –
proiecte pe
capacitate
administrativ
a
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Program de
finantare

Finantator

Solicitanti eligibili

Cerere de
propuneri de
proiecte
“Sanatate 2014”

Sa se puna accent mai
mult pe noi abordari
pentru prevenirea bolilor
cronice majore;

Orice entitate publica sau privata:

(Al treilea
program de
actiune a Uniunii
in domeniul
sanatatii 20142020)

sa se exploreze
potentialul de diagnostic
precoce in vederea
controlului si a unui
tratament mai eficace al
bolilor cronice;

autoritatile publice,

NOU!

sa se defineasca
strategii inovatoare
pentru adaptarea locului
de munca la nevoile
persoanelor cu boli
cronice;
sa se faciliteze schimbul
de bune practici intre
statele membre.

institute de cercetare si
universitati,

Activitati eligibile

Acest apel are scop indeplinirea a sapte
obiective in domeniile: boli cronice,
imbatranire, preturile medicamentelor,
monitorizarea sanatatii si ingrijirea infectiilor
asociate.
1.

ONG-uri,
societati comerciale.

Inovare pentru prevenirea si gestionarea
bolilor cronice
•
prevenirea diabetului zaharat;
•
•

Consortiul proiectului trebuie sa
fie format din entitati
diferite/independente din cel putin
3 state participante la program.
2.

boli cardiovasculare;
identificarea celor mai bune practici
pentru a se conecta si integra
interventiile pentru prevenirea si
ingrijirea sanatatii.
Diagnosticare timpurie si screening al
bolilor cronice

•

criterii de utilizare a unui diagnostic
precoce in asistenta medicala
comunitara;
•
imagine cuprinzatoare de depistare
majora.
3. Reintegrare profesionala a persoanelor
cu boli cronice
4. Sprijin in ariile legate de aderenta,
fragilitate, ingrijiri integrate si conditii
multi-cronice
•

dezvoltarea si implementarea
diagnosticarii precoce si a
programelor de screening;
•
programe pentru tratamentul
pacientilor multi-morbizi.
5. Date statistice de stabilire a preturilor
medicamentelor
6. Monitorizarea sanatatii si sistemul de
raportare
•
•
7.
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evaluari privind examinarilor medicale
ale populatiilor armonizate;

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

20-40%

Termen
limita

25
septembrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2014.html

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

monitorizarea si raportarea privind
sanatatea perinatala si a copilului.
Asistenta medicala asociata infectiilor in
ingrijirea pe termen lung
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Program de
finantare

Finantator

Idei de viitor

NOU!
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Generarea de idei de
proiecte sustenabile,
care au capacitatea de
a schimba in bine
viitorul copiilor din
Romania.

Solicitanti eligibili

Publicul larg

Activitati eligibile

Categoriile de concurs sunt urmatoarele:
•
“perioada de sarcina” – se pot inscrie
proiecte care au ca scop prevenirea
problemelor de sanatate a copiilor nounascuti, inca din perioada de sarcina;
•

“start sanatos in viata” – se pot inscrie
proiecte care promoveaza avantajele
alaptarii copiilor cu varsta cuprinsa intre 0
si 2 ani;

•

“recreere prin lumina” – se pot inscrie
proiecte care propun solutii de iluminare
a zonelor din spatiile publice.

Valoarea
grantului

Ideile cu cele
mai multe
voturi vor
primi finantari
in valoare
totala
de 100.000 de
euro.

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

3 august
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.ideideviitor.philips.ro/

Philips
Romania

Obiectivul
programului
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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 –
2.230.145,54
lei
(echivalentul
in lei a
500.000 euro)
pentru
proiecte care
se
implementeaz
a intr-o
regiune de
dezvoltare.

Contributia
beneficiaru
lui

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
implementeaz
a in minim 2
regiuni de
dezvoltare.
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Obiectivul
programului

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

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.

Finantator

Guvernul
Romaniei

Solicitanti eligibili

Institutii sau unitati de cercetaredezvoltare 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.

Activitati eligibile

Propunerile de proiecte pot fi depuse pentru
urmatoarele domenii de cercetare:

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

-

11 iulie 2014

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.

Maxim 25.000
euro pentru
masura
infratiri ale
oraselor

-

1
septembrie
2014

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.

Maxim
150.000
euro pentru
masurile
retele de
orase si
proiecte ale
societatii
civile.

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).

Uniunea
Europeana

Angajament
democratic si
participare civica
(Programul
Europa pentru
cetateni 20142020)
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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 nonprofit care reprezinta autoritatile
locale, autoritati de la nivel local/
regional, federatii/ asociatii de
autoritati locale, organizatii nonprofit care reprezinta autoritatile
locale.

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.

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

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

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Program de
finantare

3 Iulie 2014
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Obiectivul
programului

Inovatii ale
politicii sociale
pentru sprijinirea
reformelor in
domeniul social

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.

Finantator

Uniunea
Europeana

(Programul
Ocupare si
inovare sociala
2014-2020,
componenta
PROGRESS)
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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
beneficiaru
lui

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

Program de
finantare
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Obiectivul
programului

Schema de
granturi de
mobilitate –
Proiectul DragonSTAR

Sustinerea colaborarii in
cercetare si tehnologie
intre organizatii
europene si chineze

Finantator

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

Intreprinderile mici si mijlocii,
firmele mari, institutele de
cercetare, universitatile,
incubatoarele din statele membre
ale UE implicate in dezvoltare de
produse si servicii noi si
inovatoare si in cercetare

Activitati eligibile

Aceasta schema ofera posibilitatea pentru
organizatiile europene de a investiga piata
chineza si de a identifica parteneri potriviti
pentru a incheia o colaborare tehnologica
si/sau de cercetare.
Aceasta ofera, de asemenea, sprijin financiar
organizatiilor europene eligibile pentru a
calatori in China.
Se vor suporta cheltuielile de deplasare ale
organizatiilor interesate sa participe la
evenimentul de brokeraj organizat in paralel
cu “EU – China Business & Technology (B&T)
Cooperation Fair“, care va avea loc
inChengdu, China la 21-23 octombrie 2014).
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Valoarea
grantului

Maxim 2.500
euro pentru o
destinatie
Maxim 3.000
euro pentru
doua destinatii

Maxim 3.500
euro pentru
trei destinatii

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

18 iulie 2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.dragon-star.eu/the-travelgrand-scheme/

Program de
finantare

3 Iulie 2014
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Obiectivul
programului

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Apel de proiecte/
actiuni in cadrul
Fondului pentru
Relatii Bilaterale

Sprijinirea deplasarilor
in vederea dezvoltarii
relatiilor
bilaterale, identificarii si
vizitarii potentialilor
parteneri pentru a
discuta despre
posibilitatile de
colaborare in viitor.

Programul RO01 Asistenta tehnica
si Fondul
Bilateral la Nivel
National

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

Activitati eligibile

Punctul National de Contact si
alte institutii nationale care joaca
un rol important in
stabilirea/implementarea unui
anumit program inclus in
Memorandumurile de Intelegere;

In cadrul prezentului apel, sunt deschise doua
masuri in cadrul Fondului Bilateral la Nivel
National:

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 non-guvernamentale,
asociatii, fundatii, sindicate,
patronate care activeaza in sfera
ariilor prioritare.
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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
beneficiaru
lui

0%

Termen
limita

31
octombrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Finantator

Program de
finantare

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de
finantare

Finantator

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoaştere şi 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
Raspândirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate

Pagina 9 din 10

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

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

3 Iulie 2014
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Uniunea
Europeana

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

Autoritati publice

•

Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1)

Companii / intreprinderi

•

Proiecte Strategice (actiunea cheie 2)

Institutii publice/private

•

Dialogul structurat (actiunea cheie 3)
Intalniri ale tinerilor cu responsabilii
politicilor de tineret

Accelerarea absorbtiei
fondurilor europene prin
asigurarea resurselor
financiare si prin
garantarea
imprumuturilor necesare
pentru cofinantarea
proiectelor.

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

PROGRAMUL
ERASMUS+

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

Programul de
sprijin pentru
beneficiarii
proiectelor in
domenii prioritare
pentru economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei
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Solicitanti eligibili

Institutii scolare

Activitati eligibile

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

17 martie
2014,
termen unic
pentru
domeniile
educatie si
formare
profesionala

Institutii universitare
17 martie
2014, 30
aprilie 2014,
1 octombrie
2014 pentru
domeniul
tineret

Organizatii nonguvernamentale

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

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

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

-

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Apel national
pentru propuneri
de proiecte 2014

Finantator

Valoarea
grantului

http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id
=103

Obiectivul
programului

http://www.erasmusplus.ro/uploads/res
urse/fisiere/apel_national_2014.pdf

Program de
finantare

3 Iulie 2014

