PROGRAME DE FINANŢARE PENTRU
ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
DECEMBRIE 2014

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

Obiectiv

Calitate in servicii de ocupare

Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca
Unitatile cu personalitate
juridica din subordinea
ANOFM, respectiv:
• Agentiile Judetene pentru
Ocuparea Fortei de Munca
• Centrele Regionale de
Formare Profesionala a
Adultilor
• Centrul National de
Formare Profesionala a
Personalului Propriu
Parteneri nationali pot fi:
-Autoritati ale administratiei
publice locale (unitati
administrativ-teritoriale);
- ONG-uri cu activitate
relevanta pentru specificul
acestui DMI;
- Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati;
- Structuri/agentii
subordonate/ coordonate de
MMFPSPV;
- Agentii/institutii
guvernamentale cu atributii
in domeniul ocuparii si
incluziunii sociale;
- Organizatii sindicale si
patronale.

Programul Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa Prioritară 4
" Calitate in servicii de
ocupareii ", Domeniul Major
de Intervenţie 4.1

Finantator: Uniunea
Europeana

Informatii suplimentare:

http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc201
4/180.pdf

Activitati eligibile
Dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare si transnationale in
sprijinul modernizarii Serviciului Public de Ocupare;

Termen limita
29 decembrie
2014, ora 16

Dezvoltarea serviciului de asistenta personalizata si abordare individuala
Pentru somerii cu dificultati de integrare/reintegrare pe piata muncii;
Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”;
Dezvoltarea solutiilor pentru abordarea somajului neinregistrat, in special
in mediul rural si pentru grupurile vulnerabile;
Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, locurile de munca
vacante si angajatorii;
Elaborarea de analize, studii, cercetari si prognoze privind piata muncii,
incluzand nivelul general al muncii nedeclarate sau al ocuparii informale;
Extinderea sistemului de management alcalitatii;
Elaborarea si implementarea instrumentelor adecvate pentru
monitorizarea si evaluarea impactului real al masurilor active pe piata
munc
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Titlu

Obiectivul
Programului

Calitate in servicii de
ocupare
Programul Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa Prioritară 2
" Calitate in servicii de
ocupareii ", Domeniul Major
de Intervenţie 2.2

Finantator: Uniunea
Europeana

Informatii suplimentare:

http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc20
14/180.pdf

Prevenirea fenomenului de parasire
timpurie a colii, in special pentru
Populatia roma, persoanele cu
dizabilitati si persoanele din mediul
rural, precum si alte categorii de
grupuri vulnerabile Furnizarea
competentelor si abilitatilor de baza
necesare persoanelor care au parasit
timpuriu scoala

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen
limita

1. ONG–uri (cu
activitate relevanta in
prevenirea parasirii
timpurii a scolii);

Dezvoltarea de programe
integrate pentru
cresterea accesului si
participarii in
invatamantul primar si
secundar pentru
persoanele apartinand
grupurilor
vulnerabile, inclusiv sprijin
financiar pentru
familiile acestora;
Implementarea
programelor de tip “scoala
dupa scoala”, educatie
remediala si
invatare asistata;
Reintegrarea in educatie a
celor care au
parasit timpuriu scoala
(inclusiv programe
de educatie de tip “a doua
sansa”).

17
decembrie
2014, ora
16

2. Unitati de
invatamant (ISCED 03) acreditate, publice
si private, din reteaua
scolara nationala;
3. Furnizori de
orientare si consiliere
scolara, publici si
privati;
4. Institutii de cult si
asociatii religioase;
5. Autoritati ale
administratiei publice
locale (unitati
administrativteritorial
e);
6. Institutii/agentii
guvernamentale cu
atributii in domeniul
incluziunii sociale.
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