PROGRAME DE FINANŢARE PENTRU
ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
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

Programul de finantare
EUROPA CREATIVA 20142020
program de finanțare al
Uniunii Europene care va
continua, pentru următorii 7
ani, programele dedicate
culturii și audiovizualului:
Cultura (2007-2013), Media
(2007-2013) și Media
Mundus.

Sprijin pentru artiști, profesioniști din
domeniul culturii și organizații
culturale în domenii cum ar fi arta
spectacolului, artele frumoase,
editarea, filmele, televiziunea,
muzica, jocurile video, artele
interdisciplinare, patrimoniul și
jocurile video, astfel încât aceștia să
ajungă în alte țări și să își dezvolte
competențele necesare în era
digitală. Prin sporirea vizibilității
operelor culturale europene în alte
țări, programul va promova, de
asemenea, diversitatea culturală și
lingvistică.

Artisti, profesionisti din
domeniul culturii,
organizatii culturale în
domenii cum ar fi arta
spectacolului, artele
frumoase, editarea,
filmele, televiziunea,
muzica, jocurile video,
artele interdisciplinare,
patrimoniul și jocurile
video.

Exemple de actiuni
-distribuire de produse culturale
-festivaluri de film
-dezvoltare de jocuri video
-dezvoltarea audientei
-sprijin pentru programe TV
-traduceri literare
- retele de cinematografe
Etc.

Variabile

Finantator: Uniunea
Europeana

Mai multe informatii :
http://www.cultura2007.ro/
cultura2007ro_doc_129_programuleuropa-creativa-20142020_pg_0.htm
Pagina oficiala dedicata
programului (disponibila in
lb. Engleza)
http://ec.europa.eu/culture/
opportunities/index_en.htm

În plus față de subprogramele
Cultura și MEDIA, „Europa creativă”
va include o componentă
transsectorială pentru a sprijini
cooperarea în domeniul politicilor,
măsuri transversale și un nou
mecanism de garanție financiară,
care va permite întreprinderilor mici
și mijlocii din sectorul culturii și cel
creativ să aibă acces la împrumuturi
bancare în valoare totală de până la
750 de milioane euro. Mecanismul va
fi operațional începând cu anul 2016.
Capitalele europene ale culturii,
Marca patrimoniului european, Zilele
europene ale patrimoniului, precum
și 5 premii în domeniul culturii și al
audiovizualului sunt, de asemenea,
sprijinite prin programul „Europa
creativă”.
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Titlu

Programul Operational
Capital Uman, Apel 1 si
Apel 2 Masuri
integrate pentru tinerii
inactivi

Finantator: Uniunea
Europeana

Mai multe informatii :
http://www.fonduriue.ro/posdru/images/d
oc2014/ghid1.pdf

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

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

Entități relevante
(furnizori de formare,
furnizori de servicii
de ocupare/ evaluare
şi certificare a
competenţelor,
sindicate, patronate,
ONG-uri/ organizații
de tineret etc.) în
parteneriat cu
angajatori/
Angajatori • SPO
(inclusiv unităţile cu
personalitate juridică
din subordinea sa) în
parteneriat cu
entități relevante
(angajatori, furnizori
de formare, furnizori
de servicii de
ocupare/ si asociatii
religioase;

Actiuni eligibile

Termen limita

realizarea profilului individual
al tinerilor NEETs

APEL NELANSAT.

informare, orientare si
consiliere in functie de
nivelul educational si
profesional al fiecarui tanar
 Masuri active de ocupare
Imbunatatirea nivelului de
educatie si competente
 Facilitarea participarii pe
piata muncii
 Incurajarea mobilitatii
fortei de munca
 incurajarea
antreprenoriatului si a
ocuparii pe cont propriu

. Autoritati ale
administratiei publice
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locale (unitati
administrativteritoriale);
. Furnizori de FPC
autorizati, publici si
privati;
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Titlu

Programul national
multianual pentru
dezvoltarea culturii
antreprenoriale in
randul femeilor
manager din sectorul
intreprinderilor mici si
mijlocii

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

Stimularea si sprijinirea
demararii si dezvoltarii
structurilor economice private
infiintate de catre femei prin
facilitarea accesului acestora
la finantare, cresterea
potentialului de accesare a
surselor de finantare si
facilitarea accesului femeilor
Finantator: Uniunea
antreprenor la sursele de
Europeana
finantare, in contextul
problemelor legate de
mentinerea echilibrului dintre
Mai multe informatii :
obligatiile familiale si cele
profesionale si al
http://www.aippimm.r
prejudecatilor existent
o/files/articles_files/9
4/6255/proiectprocedura-femeiamanager-2015.doc

Microintreprinderile,
persoanele fizice
autorizate (PFA) care
desfasoara activitati
economice in mod
independent,
intreprinderile
individuale, care au
cel mult 3 ani de la
inregistrarea la
Registrul Comertului
la data inscrierii in
Program si cel putin
unul dintre asociati
sa fie femeie si sa
detina peste 50% din
partile sociale ale
societatii in cazul
microintreprinderilor
aplicante, sau
reprezentantul
persoanei fizice
autorizate /
intreprinderii
individuale care
desfasoara activitati
economice, sa fie

Actiuni eligibile





achizitionarea de
echipamente
tehnologice masini,
utilaje si instalatii de
lucru-inclusiv
software-ul aferent,
aparate si instalatii
de masurare, control
si reglare necesare
desfasurarii
activitatilor pentru
care se solicita
finantare, cu exceptia
jocurilor de noroc
mecanice, electrice,
electronice, meselor
de biliard,
instrumentelor si
automatelor
muzicale;

Termen limita

APEL NELANSAT

Investitiile in active
necorporale
referitoare la brevete
de inventie, marci de
produse si servicii
(francize, etichetare
ecologica, licente),
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software pentru
comertul on-line,
software-uri
necesare desfasurarii
activitatii pentru care
se solicita finantare;

femeie



chizitionarea de
bunuri prevazute la
subgrupele 3.1
mobilier, 3.2
Aparatura birotica si
3.3 sisteme de
protectie a valorilor
umane si materiale,
conform Hotararii
Guvernului nr.
2139/2004 pentru
aprobarea
Catalogului privind
clasificarea si
duratele normale de
functionare a
mijloacelor



d)achizitionarea de
echipamente IT,
tehnica de calcul;



mijloace de transport
marfa, in stricta
legatura cu
7

activitatea pe care sa accesat programul;

Titlu

Programul
UNCTAD/EMPRET EC
Romania pentru
sprijinirea dezvoltarii
intreprinderilor mici si
mijlocii
Finantator: Uniunea
Europeana

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

Sustinerea dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii,
crearea de noi locuri de
munca, cresterea numarului
de intreprinderi mici si mijlocii
capabile sa faca fata
competitiei si fortelor
concurentiale in conditiile
globalizarii pietelor

Persoanele fizice care
au studii medii sau
superioare
definitivate cu
diploma de
Bacalaureat/Licenta
sau adeverinta care
sa ateste finalizarea
studiilor

Actiuni eligibile

Termen limita



Prin
Program
se
finanteaza workshopAPEL
urile
UNCTAD
NELANSAT
EMPRETEC
Romania
pentru
sprijinirea
dezvoltarii
intreprinderilor mici si
mijlocii in domenii de
interes
pentru
dezvoltarea capacitatilor
antreprenoriale,
in
scopul
dobandirii
cunostintelor teoretice
si
cu
aplicabilitate
practica,
necesare
inceperii si dezvoltarii
unei afacer



Workshop-urile UNCTAD

Mai multe informatii :
http://www.aippimm.r
o/files/articles_files/94
/6255/proie procedura-unctadempretec---2015.doc
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EMPRETEC
vor
fi
organizate
sub
coordonarea celor 5
centre EMPRETEC (un
centru
national
EMPRETEC Romania si 4
centre
regionale
EMPRETEC Transilvania,
EMPRETEC
Sud-Est,
EMPRETEC
OlteniaBanat si EMPRETEC
Moldova) si se vor
desfasura in 8 locatii
(arondate
celor
8
OTIMMC organizatoare:
Brasov, Cluj Napoca,
Constanta, Cra

Titlu

Programul Ambient
Assisted Living (AAL) Apel 2015
Finantator: Uniunea

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

pelul 2015 al Programului AAL
are drept scop finanțarea
dezvoltarii de soluții inovative
bazate pe TIC în cadrul
proiectelor colaborative,

 companii (IMM-uri,
intreprinderi mari),
 organizatii de
cercetare (institute

Actiuni eligibile

Termen limita

Prioritatea cheie pentru aceste proiecte
ar trebui să fie de a oferi și susţine
soluții bazate pe TIC, care pot sprijini
adultii mai in varsta în casele lor prin:

28 Mai 2015
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Europeana
Mai multe informatii :
http://uefiscdi.gov.ro/

Titlu

Mecanismului
Financiar al Spaţiului
Economic European
(SEE) - Apel 2015 Vizite
pregatitoare
Finantator: Uniunea

 Integrarea tehnologiilor existente sau
dezvoltarea de tehnologii și
infrastructuri ușor de utilizat, accesibile
și durabile care abordează o gamă de
nevoi

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.

de cercetare,
universitati, etc.).

 institutii publice
Organizatiile care nu
au al caror obiect de
activitate include
cercetare si
dezvoltare

 Solutii cu un potențial ridicat de a fi
comercializate și scalabile Valoarea
totala a unui proiect: 1 – 7 milioane
Euro.

Obiectivul

Solicitanti

Actiuni eligibile

Termen limita

Programului

eligibili

Principalul obiectiv al Vizitelor
Pregatitoare este acela de a
ajuta instituţiile de învăţământ
superior să stabilească
contacte cu instituţii
partenere potenţiale din SD în

Instituţii de
învăţământ superior
(universitati)
acreditate din
Romania si SD.
Beneficiari: Persoane

Grantul pentru vizita pregătitoare poate
fi folosit şi pentru a participa la un
"seminar de contact" pentru
identificarea de parteneri. Detalii privind
seminariile vor fi disponibile pe site-ul
www.see-burse.ro Grantul pentru vizita

30 Mai 2015

 asociatii, organizatii
ale grupurilor tinta
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Mai multe
informatii :http://www
.see
burse.ro/pagina/vizite_
pregatitoare

vederea stabilirii de: - noi
acorduri interinstituţionale
(nu reînnoiri) privind
mobilitatea studenţilor şi/sau
a personalului; - plasamente
studenţeşti ; - proiecte de
cooperare inter-institutionala

care lucrează într-o
instituţie de
învăţământ superior
(cadre didactice sau
personal nedidactic).

Titlu

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.

Parteneriatele strategice pot realiza o gamă
largă de activități:  activități care consolidează
cooperarea între organizații, în vederea instituirii
unor schimburi de practici;  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;  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; 

Europeana

Erasmus+ Apel 2015
ACŢIUNEA CHEIE 2 Parteneriate strategice
Tineret
Finantator: Uniunea
Europeana
Mai multe informatii :
http://www.erasmuspl
us.ro/

pregătitoare poate fi folosit pentru a
vizita: - una sau mai multe instituţii de
învăţământ superior potenţial partenere
; - o întreprindere, o organizaţie, un
institut/centru de cercetare potential
partenere

Actiuni
eligibile

Termen limita

30 Aprilie 2015
01 Octombrie
2015
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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

Titlu

Europa Creativă 2014 –
2020, Subprogramul
Cultura Proiecte de
cooperare
Finantator: Uniunea
Europeana
Mai multe informatii :
http://www.europacreativa.eu/linii-definantare_doc_30_proi
ecte-decooperare_pg_0.htm

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

Obiectivele programului sunt:
 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.

 internaționalizarea
carierelor
artiștilor/profesioniștilor din
domeniul culturii, pe baza

 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

07 Octombrie
 schimburi de
2015
experiență între
diverși actori
culturali: sesiuni de
training, ateliere de
lucru, realizarea de
diverse materiale și
instrumente-suport,
inclusiv online etc.;
 activități de
susținere a
dezvoltării carierelor
artiștilor/profesioniș
tilor din domeniul
culturii la nivel
transnațional: vizite
de lucru în alte țări,
12

unei strategii pe termen lung;
 facilitarea accesului la
oportunități profesionale;
 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)

rezidențe artistice,
masterclass-uri,
coproducții,
activități împreună
cu
publicul/comunitățil
e locale dintr-o altă
țară etc.;  diverse
tipuri de activități în
coproducție,
realizate de
operatori din mai
multe țări (teatre,
orchestre, festivaluri
etc.) și prezentate
unui public cât mai
numeros și mai
diversificat; 
expoziții itinerante,
turnee, festivaluri
etc. care se
desfășoară în mai
multe țări și au
potențialul de a
aduce în fața
publicului creații
europene.
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Titlu

Europa pentru Cetateni
2014-2020
Componenta 2
Implicare democratică
şi participare civică
Măsura 2.1 Înfrăţirea
între localităţi
Finantator: Uniunea
Europeana
Mai multe informatii :
http://www.europapen
trucetateni.eu/

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

Prin mobilizarea cetățenilor la
nivel local și la nivelul Uniunii
pentru a dezbate aspecte
concrete din agenda politică
europeană, măsura urmărește
promovarea 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.

Orașe/municipalități
 Comitetele de
înfrățire care
reprezintă autorități
locale
 Organizații
nonprofit care
reprezintă
autoritățile locale.

Actiuni eligibile

Termen limita

Măsura 2.1 Înfrăţirea între localităţi
vizează susținerea proiectelor care
reunesc o gamă largă de cetățeni
din orașele înfrățite în jurul unor
teme corespunzătoare obiectivelor
programului.

01 Septembrie 2015
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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
Mai multe informatii :
http://www.apdrp.ro/

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

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

 Parteneriate privatpublice constituite în baza
unui Acord de Parteneriat,
indiferent dacă reprezintă
teritorii care sunt
acoperite de GAL-uri ce au
fost selectate în cadrul
PNDR 2007-2013, 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

Actiuni eligibile

Termen limita

Se va oferi sprijin de asistență 08 Mai 2015
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: 
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
mărimea teritoriului și
populația acoperită de SDL
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comitet de selecție) și
raportat la populația
acoperită într-un teritoriu
GAL;
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