PROGRAME DE FINANŢARE PENTRU
ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE
IANUARIE 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

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.

Observatiile si propunerile
se pot trimite pana la data
de 15 ianuarie 2015, la
adresa de email: consultareGSCS@fo
nduri-ue.ro.

Operațiunile care nu prevăd
pachete integrate, personalizate
de măsuri nu vor fi
acceptate la finanțare.
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Titlu

Termen limita

MFE –AM POSDRU publica Corrigendum 1 la Ghidurile
Solicitantului Conditii Specifice pentru cererile de propuneri de
proiecte:
- nr. 180 –DMI 4.1 Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea
serviciilor de ocupare;
- nr. 181 –DMI 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a
scolii”;
- nr. 182– DMI 2.3 „Acces si participare la FPC”;
- nr. 183 –DMI 5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor
active de ocupare”;
- nr. 184 –DMI 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a
zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si
ocuparea fortei de munca.

Termenul limita pentru transmiterea electronica a cererilor
de finantare in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr.
180-184 se prelungeste pana la data de 09.01.2015, ora
16.00.

http://www.fonduriue.ro/posdru/images/doc2014/c180_184.pdf
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