PROGRAME DE FINANŢARE PENTRU
ADMINISTRAŢIILE PUBLICE LOCALE
APRILIE 2015

Titlu

Obiectiv

Programul cadru ORIZONT
2020, destinat cercetarii si
inovarii

Programul-cadru european
„Orizont 2020" dispune de un
buget de 70 de miliarde de
euro şi urmăreşte în mod
sistematic finanţarea
proiectelor capabile să ducă
la îndeplinire obiectivele
tehnice, ştiinţifice,
educaţionale şi sociale
asumate de statele membre
prin intermediul Strategiei
„Europa 2020". Programul
«Orizont 2020» este un tip de
program totalmente nou
pentru Uniunea Europeană.
Este gândit să aducă rezultate
care pot aduce schimbări
concrete în viaţa oamenilor.
Cu mai mult de 70 de miliarde
de euro pentru şapte ani, este
cel mai mare program de
cercetare al Uniunii de până
acum şi unul dintre cele mai
mari din lume. Este singurul
program din bugetul Uniunii
Europene care a cunoscut o
creştere a finanţării. Bugetul
substantial al Programului
«Orizont 2020» este un
beneficiu major pentru
cercetarea şi inovaţia
europeană

Finantator: Uniunea
Europeana
Sursa: Horizon 2020

Informatii suplimentare:
Pagina dedicata programului:
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/e
n/home.html
Articol referitor la program:
http://www.research.ro/ro/ar
ticol/3285/Orizont2020

Structura programului
Excelență științifică
 Tehnologii viitoare și emergente
 Acțiunile Marie Skłodowska-Curie
 Infrastructuri de cercetare
 Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Termen limita
Termene limita variabile
in functie de apel.

Poziția de lider în sectorul industrial
 Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)
 Nanotehnologii și materiale avansate
 Spațiu
 Accesul la finanțarea de risc
 Inovarea în IMM-uri
 Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale








Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor
și a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive
Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și
maritimă și bioeconomie
Societăți sigure - protejarea libertății și securității Europei și
cetățenilor săi

Alte activități
 Răspândirea excelenței și lărgirea participării
 Știința cu și pentru societate
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

A fost lansata,
spre consultare publica,
schita ghidului pentru
cererea de propuneri de
proiecte “Masuri integrate
pentru tinerii inactivi“,
primul apel din cadrul
Programului Operational
Capital Uman (POCU) 2014 –
2020.
Finantator: Uniunea
Europeana

Pentru a imbunatati
situatia tinerilor care
nu au un loc de
munca si nici nu
urmeaza un program
de educatie si
formare (NEETs) si
pentru a facilita
tranzitia catre piata
muncii, la nivel
national se va
actiona pe trei
paliere - educatie,
formare, ocupare.

Grupul tinta vizat in cadrul prezentei
cereri de propuneri de proiecte este
format din tineri NEETs someri cu
varsta intre 16 – 24 ani (respectiv,
pana la implinirea varstei de 25 ani).

Pentru obiectivele specifice 1 și
2, activitățile ce pot fi finanțate
în cadrul prezentei cereri de
propuneri de trebuie să includă
obligatoriu dezvoltarea și
furnizarea unor pachete
integrate
personalizate pentru tinerii
NEETs, incluzând în mod
obligatoriu, cumulativ,
următoarele măsuri
(după înregistrarea tinerilor
NEETs inactivi care devin astfel
tineri NEETs șomeri):
a. realizarea profilului individual
al tinerilor NEETs
b. informare, orientare și
consiliere în funcție de nivelul
educațional și profesional
al fiecărui tânăr

Apelul nu a fost lansat.
Pentru mai multe
informatii, urmariti pagina
de internet www.fonduriue.ro

Ghidul solicitantului:
http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc20
14/ghid1.pdf
Programul Operational
Capital Uman:
http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd
25a597fd-62/20142020/po/VO.POCU.20142020.pdf

Solicitantii si partenerii eligibili sunt:
angajatori, entitati relevante (furnizori
de formare, furnizori de servicii de
ocupare/ evaluare si certificare a
competentelor, sindicate, patronate,
ONG-uri/ organizatii de tineret etc.) in
parteneriat cu angajatori, SPO in
parteneriat cu entitati relevante
(angajatori, furnizori de formare,
furnizori de servicii de ocupare/
evaluare si certificare a
competentelor, sindicate, patronate,
ONG-uri/ organizatii de tineret etc.,
entitatile selectate/ desemnate pentru
implementarea schemelor de grant
global in domeniul antreprenoriatului.

Operațiunile care nu prevăd
pachete integrate, personalizate
de măsuri nu vor fi
acceptate la finanțare.
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Titlu
Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 20072013. Titu apel: Educatie

Obiectivul
Programului
Sprijin pentru :


initiala pentru o viata
sanatoasa
Finantator: Uniunea
Europeana
Informatii suplimentare:
Pagina dedicata
programului:
http://www.finantare.ro/pos
dru-a-fost-lansat-spreconsultare-ghidul-pentrueducatie-initiala-pentru-oviata-sanatoasa.html
Articol referitor la program:
http://www.finantare.ro/pos
dru-a-fost-lansat-spreconsultare-ghidul-pentrueducatie-initiala-pentru-oviata-sanatoasa.html



dezvoltarea
si
diversificarea
ofertelor
educationale
si de formare
profesionala
inovare
si
pentru
dezvoltarea
instrumentel
or
si
mecanismel0
r
pentru
imbunatatire
a accesului la
educatie si
formare
profesionala
initiala
pentru toti.

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile





Ministerul
Nationale
Ministerul
Sportului

Educatiei
Tineretului

si





Dezvoltarea/actualizar
ea/
imbunatatirea/
testarea
si
implementarea
standardelor
de
pregatire profesiona a
si a curriculei (inclusiv
revizuire planuri de
invatamant, programe
scolare,
elaborare/
revizuire
auxiliare
curriculare, elaborare
material didactic etc.)
Activitati
extracurriculare (doar
in ceea ce priveste
educatia nonformala
si
informala,
in
sprijinul achizitiilor de
competente
cheie),
inclusiv
actiuni
inovatoare;
Introducerea
unor
sesiuni/module
specifice de formare
care au ca tematica
egalitatea de gen,
egalitatea de sanse,
nediscriminarea
si
respectul
pentru
diversitate destinate
grupurilor tinta;

Termen limita

APEL NELANSAT
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili
.

Actiuni eligibile




Termen limita

Integrarea principiului
dezvoltari durabile in
instrumentele
si
metodologiile,
procesele de predare
si
instruire
si
activitatile dezvoltate,
in vederea cresterii
gradului
de
constientizare asupra
problemelor
de
mediu,
prevenirea
poluarii etc.;
Activitati inovatoare,
interregionale
si
transnationale.
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Obiectivul
Programului
Programul
Programul Ambient
Assisted Living (AAL)
- Apel 2015
Finantator: Uniunea
Europeana
Informatii
suplimentare:
Pagina dedicata
programului:
http://uefiscdi.gov.ro

Solicitanti
eligibili
 companii (IMM-uri,
intreprinderi mari),
 organizatii de cercetare
(institute de cercetare,
universitati, etc.).
 asociatii, organizatii ale
grupurilor tinta
 institutii publice
Organizatiile care nu au al
caror obiect de activitate
include cercetare si
dezvoltare

Actiuni eligibile
Apelul
2015
al
Programului AAL are
drept scop finanțarea
dezvoltarii de soluții
inovative bazate pe
TIC
în
cadrul
proiectelor
colaborative,
transnationale
şi
multidisciplinare, cu o
clară orientare către
piaţă, pentru a sprijinii
adulţii învarstă să
trăiască: Independent
cât mai mult timp,
ceea ce înseamnă ca
utilizând la fel de puțin
ajutor
posibil
(profesional), și cu
posibilitatea de a
alege și a controla
deciziile,
echipamentele
și
asistența disponibila.
Activ în sensul de a
ramâne responsabili
de propriile lor vieți și
de a participa în
societate în modul în
care îşi doresc.

Termen limita
28 Mai 2015
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Titlu
Programul de cooperare
URBACT III Rețele pentru
Planificarea Acțiunilor
Finantator: Uniunea
Europeana
Informatii suplimentare:
Pagina dedicata
programului:
http://urbact.eu/
http://urbact.eu/sites/defaul
t/files/media/urbactiii_call_f
or_prop
osals_actionplanningnetwor
ks.pdf

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Principalul obiectiv al
Rețelelor
pentru
Planificarea
Acțiunilor este de a
îmbunătăți
capacitatea orașelor
europene
de
a
implementa politici
de dezvoltare urbană
durabilă
și,
mai
specific, de a le
crește capacitatea de
a formula strategii
integrate
pentru
dezvoltarea urbană
durabilă.
Prin
participarea în aceste
Rețele
pentru
Planificarea
Acțiunilor,
orașele
vor avea ocazia să
schimbe
și
să
împărtășească
experiențe,
probleme și posibile
soluții,
generând
astfel idei noi în
adresarea
provocărilor din aria
dezvoltării
urbane
durabile.

.1. beneficiari principali (city-partners):
autoritatti publice locale ce reprezinta
municii, orase si zone metropolitate

Activitatile care vor
implementate in cele 2 etape
sunt grupate in pachete de
lucru:
Etapa 1:
WP 1 – Coordonare si
management proiect
WP2 – Dezvoltare proiect
Etapa 2:
WP 1 – Coordonare si
management proiect
WP 2 – Schimburi transnaţionale
şi învăţare
WP 3 – Impact asupra politicilor
urbane şi guvernare locală
WP 4 – Comunicare si
diseminare

2. alti beneficiari (non-city partners):
autoritati regionale si nationale,
universitati, centre de cercetare,
agentii locale infiintate la nivel de oras
cu reponsabilitati in crearea si
implementarea
de
politici
de
dezvoltare locala.

Termen limita

16 iunie 2015
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Titlu

Erasmus+ Apel 2015
ACŢIUNEA CHEIE 2 Parteneriate strategice
Tineret
Finantator: Uniunea
Europeana

Informatii
suplimentare:
Pagina dedicata
programului:http://urb
act.eu/
www.erasmusplus.ro
http://www.anpcdefp.r
o/userfiles/Ghidul_pro
gramului_2015_RO_Era
smus +.pdf

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

Parteneriatele
strategice au
scopul de a
sprijini
dezvoltarea,
transferul și/sau
punerea în
aplicare a
practicilor
inovatoare,
precum și
punerea în
aplicare a
inițiativelor
comune de
promovare a
cooperării, a
activităților de
învățare
reciprocă și a
schimburilor de
experiență la
nivel european

Instituții de învățământ
superior, școli, ONGuri, centre
educaționale, instituții publice,
parteneri sociali, instituții de
cercetare, furnizori de formare,
biblioteci, muzee, centre de
consiliere sau recunoaștere a
competențelor etc.

Actiuni eligibile

Termen limita

Parteneriatele strategice
pot realiza o gamă largă
de activități:

30 Aprilie 2015

 activități care
consolidează cooperarea
între organizații, în
vederea instituirii unor
schimburi de practici;

01 Octombrie 2015

 activități care
promovează dezvoltarea,
testarea și/sau punerea în
aplicare a unor practici
inovatoare în domeniile
educației, formării și
tineretului;
 activități care
facilitează recunoașterea
și validarea cunoștințelor,
aptitudinilor și
competențelor dobândite
prin învățarea formală,
non-formală și informală;
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 activități de cooperare
între autoritățile regionale
pentru a promova
dezvoltarea sistemelor de
educație,
 formare și tineret și
integrarea acestora în
acțiunile de dezvoltare
locală și regională;
 activități de sprijinire a
cursanților cu
handicap/nevoi speciale
pentru finalizarea
ciclurilor educaționale
 activități de
îmbunătățire a pregătirii și
a mobilizării specialiștilor
din domeniul educației și
formării
 inițiative transnaționale
care promovează spiritul
și aptitudinile
antreprenoriale
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Titlu

Europa Creativă 2014 –
2020, Subprogramul
Cultura Proiecte de
cooperare
Finantator: Uniunea
Europeana

Informatii
suplimentare:
Pagina dedicata
programului:
http://urbact.eu/
http://urbact.eu/sites/
default/files/media/urb
actiii_call_for_prop
osals_actionplanningne
tworks.pdf

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

 acțiuni care
oferă
competențe,
aptitudini,
cunoștințe și care
contribuie la
consolidarea
capacității
sectoarelor
culturale și
creative, inclusiv
prin adaptarea la
noile tehnologii
digitale, abordări
inovatoare de
dezvoltare a
publicului, noi
modele de
afaceri și de
management;

 toți operatorii din sectoarele
culturale și creative (organizații
neguvernamentale, instituții
publice și companii private)
care au cel puțin 2 ani de
existență juridică.


internaționalizar
ea carierelor
artiștilor/profesio
niștilor din

 Proiectele de mai mică
amploare implică operatori din
minimum 3 țări eligibile (1 lider
și 2 parteneri)
 Proiectele de mai mare
amploare implică operatori din
minimum 6 țări eligibile (1 lider
și 5 parteneri)

Actiuni eligibile

Termen limita

 acțiuni care oferă
competențe, aptitudini,
cunoștințe și care
contribuie la consolidarea
capacității sectoarelor
culturale și creative,
inclusiv prin adaptarea la
noile tehnologii digitale,
abordări inovatoare de
dezvoltare a publicului,
noi modele de afaceri și
de management;

07 Octombrie 2015

 internaționalizarea
carierelor
artiștilor/profesioniștilor
din domeniul culturii, pe
baza unei strategii pe
termen lung;
 facilitarea accesului la
oportunități profesionale;
 activități culturale
internaționale (expoziții,
festivaluri, schimburi de
experiență etc.);
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domeniul culturii,
pe baza unei
strategii pe
termen lung;
 facilitarea
accesului la
oportunități
profesionale;

 dezvoltarea publicului
(lărgirea accesului,
diversificare, atragere de
nonpublic, noi modalități
de interacțiune și de lucru
cu publicul)

 activități
culturale
internaționale
(expoziții,
festivaluri,
schimburi de
experiență etc.);
 dezvoltarea
publicului
(lărgirea
accesului,
diversificare,
atragere de
nonpublic, noi
modalități de
interacțiune și de
lucru cu
publicul).
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Titlu

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

Programul isi
fixeaza ca
Europa pentru Cetateni susținerea
2014-2020
proiectelor care
Componenta 2
reunesc o gamă
Implicare democratică largă de cetățeni
şi participare civică
din orașele
Măsura 2.1 Înfrăţirea
înfrățite în jurul
între localităţi
unor teme
corespunzătoare
Finantator: Uniunea
obiectivelor
Europeana
programului. Prin
Informatii
mobilizarea
suplimentare:
cetățenilor la
nivel local și la
Pagina dedicata
nivelul Uniunii
programului:
pentru a dezbate
http://www.europapen
aspecte concrete
trucetateni.eu/
din agenda
politică
europeană,
măsura
urmărește
promovarea

 Orașe/municipalități

Actiuni eligibile

Termen limita

01 Septembrie 2015

 Comitetele de înfrățire care
reprezintă autorități locale
 Organizații nonprofit care
reprezintă autoritățile locale.
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participării civice
la procesul de
elaborare a
politicilor Uniunii
și sporirea
oportunităților
de angajament
societal și
voluntariat la
nivelul Uniunii.
Înfrățirea trebuie
înțeleasă în sens
larg și se referă la
municipalitățile
care au semnat
sau urmează să
semneze
acorduri de
înfrățire, precum
și la
municipalitățile
care, prin alte
forme de
parteneriat,
încurajează
cooperarea și
legăturile
culturale dintre
ele.
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Titlu

Programul Național de
Dezvoltare Rurală
Masura 19 –
Dezvoltarea locala
LEADER Sub ‐ măsura
19.1 – ”Sprijin
pregătitor pentru
elaborarea strategiilor
de dezvoltare locală”
Finantator: Uniunea
Europeana
Pagina dedicata
programului:
http://portal.apdrp.ro/i
nformatii_generale_pn
dr_investitii_prin_
pndr_m_19_leader_sm
19_1_sprijin_pregatitor

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

Scopul
investițiilor este
sprijinirea
parteneriatelor
privat-publice
locale pentru
elaborarea
strategiei de
dezvoltare locală.

Parteneriate privat-publice
constituite în baza unui Acord
de Parteneriat, indiferent dacă
reprezintă teritorii care sunt
acoperite de GAL-uri ce au fost
selectate în cadrul PNDR 20072013, sau parteneriate
potențiale/existente formate
din parteneri care au fost
membri în GAL-uri autorizate
și/ sau parteneri care nu au mai
fost membri în GAL-uri;
Partenerii economici privați,
precum și alți reprezentanți ai
societății civile vor reprezenta
cel puțin 51% la nivel
decizional. Reprezentanții
orașelor vor reprezenta
maximum 25% la nivel
decizional (organisme de
conducere ale GALului și
comitet de selecție) și raportat
la populația acoperită într-un
teritoriu GAL;

Actiuni eligibile

Termen limita

Se va oferi sprijin de
asistență tehnică în
conformitate cu
prevederile
Regulamentului
nr.1303/2013, până la
suma maximă de 20.000
Euro pentru SDL (
strategie dezvoltare
locala) depusă de
parteneriat, astfel:

08 Mai 2015

 cheltuielile pentru
animare vor fi de
maximum 10.000 euro,
acordate proporțional cu
numărul de locuitori
acoperit de Strategia de
Dezvoltare Locală
(maximum 100.000 de
locuitori).
 cheltuielile legate de
elaborarea strategiei se
vor încadra în suma
maximă de 10.000 de
euro, indiferent de
14

mărimea teritoriului și
populația acoperită de
SDL.
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