PROGRAME DE FINANŢARE PENTRU
ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
FEBRUARIE 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
Regional Dezvoltarea
Resurselor Umane 20072013, Axa 6, Apel 6.2 Sprijin
pentru integrarea grupurilor
vulnerabile pe piata muncii
Finantator: Uniunea
Europeana
Mai multe informatii :
http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc20
14/cpp185.pdf

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

Facilitarea accesului la educatie si
integrarea sau reintegrarea
persoanelor vulnerabile pe piata
muncii.

Cooperative sociale,
asociatii
de
intrajutorare, ONG-uri
cu activitate relevanta
pentru
specificul
acestui DMI;

Programe de
formare pentru
dezvoltarea
competentelor si
calificarilor de
baza pentru
grupurile
vulnerabile.

Sistemul informatic
ActionWeb va fi
deschis in a doua zi
de la data publicarii
in Monitorul Oficial
a prezentului ghid,
ora 10.00, pana in a
16-a zi de la data
publicarii in
Monitorul Oficial,
ora 16.00, sau pana
la depunerea
proiectului de catre
aplicant.

. Furnizori de servicii
de ocupare acreditati,
publici si privati;
. Structuri/agentii
subordonate/coordon
ate de MMFPSPV;
. Agentii/institutii
guvernamentale cu
atributii in domeniul
ocuparii si incluziunii
sociale;
. Unitati de cult si
asociatii religioase;

Dezvoltarea
programelor
specifice, inclusiv
stimulente pentru
angajatori, pentru
(re)integrarea pe
piata muncii a
grupurilor
vulnerabile, in
special a tinerilor
peste 18 ani care
au parasit sistemul
de stat de
protectie a
copilului;

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

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
5

religioase;

munca

. Autoritati ale
administratiei
publice locale
(unitati
administrativteritoriale);

 incurajarea
antreprenoriat
ului si a
ocuparii pe
cont propriu

. Furnizori de FPC
autorizati, publici
si privati;
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Titlu

Sprijin pentru proiecte
transnationale privind
copiii victime ale
abuzurilor la scoala, in
centrele de ingrijire si
in detentie
Finantator: Uniunea
Europeana

Obiectivul

Solicitanti

Programului

eligibili

Lupta impotriva agresarii
copiilor la scoala, in unitatile
de ingrijire si in detentie.

ONG-uri,
autoritati locale si
regionale, centre
de formare,
universitati,
asociatii, federatii,
etc.

Actiuni eligibile

Termen limita

 invatare
reciproca,
schimb de
bune practici,
activitati de
cooperare; 
formare.

10 martie 2015

Mai multe informatii :
http://ec.europa.eu/jus
tice/grants1/calls/just_
2014_rdap_ag_bull_en.
htmf
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Titlu

Obiectivul Programului

Solicitanti eligibili

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

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
antreprenor la sursele de finantare,
in contextul problemelor legate de
mentinerea echilibrului dintre
obligatiile familiale si cele
profesionale si al prejudecatilor
existent

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 femeie

Finantator: Uniunea
Europeana

Mai multe informatii :
http://www.aippimm.
ro/files/articles_files/
94/6255/proiectprocedura-femeiamanager-2015.doc

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;



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



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 activitatea pe care s-a
accesat programul;

Termen limita

APEL
NELANSAT
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Titlu

Obiectivul Programului

Solicitanti eligibili

Programul
UNCTAD/EMPRET EC
Romania pentru
sprijinirea dezvoltarii
intreprinderilor mici si
mijlocii

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

Finantator: Uniunea
Europeana

Actiuni eligibile


Prin Program se finanteaza
workshop-urile
UNCTAD
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
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
Oltenia-Banat
si
EMPRETEC Moldova) si se vor
desfasura in 8 locatii (arondate
celor 8 OTIMMC organizatoare:
Brasov, Cluj Napoca, Constanta,
Craiova

Mai multe informatii :
http://www.aippimm.r
o/files/articles_files/9
4/6255/proie procedura-unctadempretec---2015.doc

Termen limita
APEL
NELANSAT
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