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Uniunea
Europeana

Apel national pentru
propuneri de proiecte
2014
PROGRAMUL
ERASMUS+

NOU!
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Obiectivul
programului

Imbunatatirea sansele
de angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare apreciate
de angajatori, precum
și îmbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritati publice



Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1)

Companii / intreprinderi



Proiecte Strategice (actiunea cheie 2)

Institutii publice/private



Dialogul structurat (actiunea cheie 3)
Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor
de tineret

Institutii scolare

Valoarea
grantului

Variabila

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Informatii
suplimentare
/Website
program

Termen
limita

17 martie
2014,
termen unic
pentru
domeniile
educatie si
formare
profesionala

Institutii universitare
Organizatii
nonguvernamentale

17 martie
2014, 30
aprilie 2014,
1 octombrie
2014 pentru
domeniul
tineret

http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id
=103
http://www.erasmusplus.ro/uploads/res
urse/fisiere/apel_national_2014.pdf

Finantator

6 Martie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Initiative
transnationale pentru
o piata inclusiva a
muncii
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 6,
DMI 6.4)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei piete
a muncii mai permisiva,
flexibila si inclusiva

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

1. ONG-uri;
2. MMFPSPV si agentii/
structuri coordonate
/subordonate acestuia;
Agentii/institutii
guvernamentale cu atributii in
domeniul pietei muncii si
incluziunii sociale;
4. Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca;
5. Autoritatea Nationala pentru
Calificari;
6. Administratia Nationala a
Penitenciarelor si institutii
subordonate;
7. Furnizori de FPC autorizati,
publici si privati;
8. Furnizori de servicii sociale;
9. Furnizori de servicii de
ocupare acreditati, publici si
privati;
10. Autoritati ale administratiei
publice centrale si locale;
11. Institute de cercetare in
domeniul pietei muncii si
incluziunii sociale;
12. Organizatii sindicale si
patronate;
13. Asociatii ale IMM-urilor;
14. Asociatii profesionale;
15. Membri ai Comitetelor
Sectoriale si Comitete
Sectoriale;
16. Institutii si organizatii
membre ale Pactelor
Regionale si Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare si
Incluziune Sociala;
17. Universitati publice si
private, acreditate.

1. Sprijinirea initiativelor transnationale si a
parteneriatelor la nivel european, urmarindu-se
dezvoltarea resurselor umane si crearea unei
piete a muncii inclusive;
2. Dezvoltarea programelor comune pentru
promovarea ocuparii;
3. Dezvoltarea unor metode noi pentru
combaterea discriminarii si a inegalitatilor pe piata
muncii;
4. Infiintarea parteneriatelor pentru schimbul de
experienta in ceea ce priveste adaptarea formarii
profesionale la noile tehnologii;
5. Promovarea transferului de expertiza privind
incluziunea si ocuparea somerilor de lunga durata;
6. Schimburi transnationale de experienta si bune
practici, pentru Autoritatea de Management si
Organismele Intermediare;
7. Dezvoltarea studiilor transnationale
comparative.

Valoarea
grantului

Minim
500.000
euro
Maxim
2.500.000
euro

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

Informatii
suplimentare
/Website
program

Apel
nelansat

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/draft6.pdf

Finantator

6 Martie 2014
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PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Apelurile de proiecte
finantate din Fondul
Bilateral National
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Obiectivul
programului

Scopul fondului
bilateral national este
de a sprijini diverse
initiative de cooperare
bilaterala intre entitati
din Romania si entitati
din Islanda, Principatul
Liechtenstein si
Norvegia

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Operatorii de program,
Punctul National de Contact
si alte institutii nationale care
joaca un rol important in
stabilirea/implementarea unui
anumit program inclus in
memorandumurile de
intelegere;
Partenerii de program si
partenerii de proiect;
Ambasadele statelor
donatoare in Romania si
ambasadele Romaniei in
statele donatoare;
Alte organisme publice/ noncomerciale nationale/
internationale responsabile
pentru anumite teme de
interes definite in
memorandumurile de
intelegere.

Activitatile care pot fi efectuate pot include, printre
altele:


Conferinte si seminarii pe teme de interes
comun;



Evenimente organizate in comun in cadrul
reuniunilor internationale;



Cooperarea tehnica si schimb de experti;



Consolidarea capacitatii si formarea pe
termen scurt;



Vizite de studiu si intalniri;



Participarea comuna in cadrul retelelor
organizatiilor internationale;



Rapoarte si studii.

Valoarea
grantului

-

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

31 martie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateralapeluri

Finantator

6 Martie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Programul de burse
si cooperare interinstitutionala in
domeniul
invatamantului superi
or
(GRANTURILE SEE
2009-2014)
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Obiectivul
programului

Dezvoltarea capitalului
uman si a capitalului de
cunoastere in Romania

Solicitanti eligibili

Universitatile posesoare a
Cartei Erasmus aprobate de
Comisia Europeana.
In cazul proiectelor de
cooperare inter-institutionala,
o universitate din Romania
poate candida in numele unui
consortiu format din cel putin
3 institutii diferite, dintre care
cel putin una trebuie sa fie o
universitate dintr-unul din
statele donatoare; ceilalti
membri ai consortiului pot
proveni din statele donatoare
sau din Romania si pot fi
universitati sau institute/centre
de cercetare, ONG-uri,
intreprinderi, etc.

Activitati eligibile

Tipuri de proiecte finantate:




Vizite pregatitoare
Proiecte de mobilitate (studenti, personal
didactic si nedidactic din universitati)
Proiecte de cooperare interinstitutionala

Vor fi incurajate preocuparile vizand
sustenabilitatea sociala, in particular initiative care
sprijina combaterea discriminarii si intolerantei si
initiative pentru imbunatatirea situatiei populateiei
de etnie roma, prin puncte aditionale de prioritate.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

31 martie
2013

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.seeburse.ro/pagina/apeluri_la_propuneri

Finantator

6 Martie 2014
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PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n, Guvernul
Romaniei

Conservarea si
revitalizarea
patrimoniului cultural
si natural – Schema
de granturi mici
(GRANTURILE SEE
2009-2014)

Obiectivul
programului

Protejarea si
conservarea
patrimoniului cultural si
natural pentru
generatiile viitoare si
facilitarea accesului la
patrimoniu a publicului
larg

Solicitanti eligibili

Institutii publice
Organizatii neguvernamentale
Culte si asociatii religioase
recunoscute potrivit legislatiei
in vigoare in Romania

Activitati eligibile

Componenta 1. Conservarea, renovarea si
protejarea patrimoniului cultural

restaurarea, conservarea si punerea in
valoare a monumentelor istorice;

restaurarea/conservarea patrimoniului
cultural mobil;

Institutii de invatamant
superior si institute de
cercetare



digitizarea bunurilor de patrimoniu si/sau a
arhivelor, cataloagelor, inventarelor si
crearea de baze de date;

Alte entitati fara scop lucrativ
active in domeniile vizate de
program (e.g. patrimoniu
cultural, minoritati etnice).



crearea si dezvoltarea de muzee si spatii
culturale.

Partenerii din statele
donatoare pot fi organizaţii
inregistrate ca entitaţi juridice
in Islanda, Liechtenstein sau
Norvegia.

Componenta 2. Dezvoltarea comunitatilor locale
si asigurarea unor mijloace de trai durabile din
punct de vedere economic prin revitalizarea
patrimoniului natural si cultural

crearea sau imbunatatirea documentelor
strategice, de planificare si management
integrat pentru patrimoniul cultural;

protejarea sau revitalizarea patrimoniului
natural cu valoare istorica si culturala;
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facilitarea accesului la patrimoniul imaterial
al minoritatilor culturale si etnice pentru
publicul larg.

Valoarea
grantului

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim
25.000
euro

Organizatii
de drept
public –
0%

Maxim
85.000
euro

Organizatii
de drept
privat –
10%
Contributia
proprie va
putea fi
adusa in
bani sau
sub forma
de
contribuţie
in natura.
Contributia
in natura
poate fi
doar sub
forma de
munca
voluntara
(conform
legii) si
poate
eprezenta
maxim
50% din
contributia
proprie
asigurata
pentru
proiect.

Termen
limita

25 aprilie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturimici_pg_0.htm

Finantator

6 Martie 2014
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PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n, Guvernul
Romaniei

Conservarea si
revitalizarea
patrimoniului cultural
si natural – Cerere de
proiecte mari
(GRANTURILE SEE
2009-2014)

Obiectivul
programului

Protejarea si
conservarea
patrimoniului cultural si
natural pentru
generatiile viitoare si
facilitarea accesului la
patrimoniu a publicului
larg

Solicitanti eligibili

Institutii publice
Organizatii neguvernamentale
Culte si asociatii religioase
recunoscute potrivit legislatiei
in vigoare in Romania

Activitati eligibile

Componenta 1. Conservarea, renovarea si
protejarea patrimoniului cultural

restaurarea, conservarea si punerea in
valoare a monumentelor istorice;

restaurarea/conservarea patrimoniului
cultural mobil;

Institutii de invatamant
superior si institute de
cercetare



digitizarea bunurilor de patrimoniu si/sau a
arhivelor, cataloagelor, inventarelor si
crearea de baze de date;

Alte entitati fara scop lucrativ
active in domeniile vizate de
program (e.g. patrimoniu
cultural, minoritati etnice).



crearea si dezvoltarea de muzee si spatii
culturale.

Partenerii din statele
donatoare pot fi organizaţii
inregistrate ca entitaţi juridice
in Islanda, Liechtenstein sau
Norvegia.

Componenta 2. Dezvoltarea comunitatilor locale
si asigurarea unor mijloace de trai durabile din
punct de vedere economic prin revitalizarea
patrimoniului natural si cultural

crearea sau imbunatatirea documentelor
strategice, de planificare si management
integrat pentru patrimoniul cultural;

protejarea sau revitalizarea patrimoniului
natural cu valoare istorica si culturala;
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facilitarea accesului la patrimoniul imaterial
al minoritatilor culturale si etnice pentru
publicul larg.

Valoarea
grantului

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim
200.000
euro

Organizatii
de drept
public –
0%

Maxim
2.000.000
euro

Organizatii
de drept
privat –
10%

Termen
limita

Informatii
suplimentare
/Website
program

7 aprilie
2014

http://www.fonduri-patrimoniu.ro/proiecte-mari_doc_33_cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm

Finantator

Contributia
proprie va
putea fi
adusa in
bani sau
sub forma
de
contribuţie
in natura.
Contributia
in natura
poate fi
doar sub
forma de
munca
voluntara
(conform
legii) si
poate
reprezenta
maxim
50% din
contributia
proprie
asigurata
pentru
proiect.

6 Martie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoaştere şi inovare
in cadrul Uniunii
Europene

Solicitanti eligibili

Intreprinzatori privati
Universitati
Centre de cercetare

Activitati eligibile

Structura Programului Cadru Orizont 2020:
Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii
Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspândirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributi
a
beneficiar
ului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast
er_calls.html

Finantator

6 Martie 2014
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PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Fondul
National de
Garantare
a Creditelor
pentru
Intreprinder
i Mici si
Mijlocii

Programul de sprijin
pentru beneficiarii
proiectelor in domenii
prioritare pentru
economia
romaneasca,
finantate din
instrumentele
structurale ale
Uniunii Europene
alocate Romaniei
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Obiectivul
programului

Accelerarea absorbtiei
fondurilor europene
prin asigurarea
resurselor financiare si
prin garantarea
imprumuturilor
necesare pentru
cofinantarea
proiectelor.

Solicitanti eligibili

Entitati care implementeaza
proiecte finantate din
instrumente structurale ale
Uniunii Europene:
a) unitati administrativteritoriale;
b) institutii de invatamant
superior de drept public
acreditate;
c) institutii de cercetaredezvoltare de drept public
acreditate;
d) operatori regionali / locali
de servicii de alimentare cu
apa si canalizare.

Activitati eligibile

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru
intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) este
mandatat sa emita garantii in numele si in contul
statului pentru finantatorii care acorda credite
destinate implementarii proiectelor.

Valoarea
grantului

Finantarea
garantata
poate fi de
maximum
15% din
valoarea
totala a
proiectului
exclusiv
dobanzile si
comisioanel
e bancare
si alte
sume
datorate de
beneficiar
in baza
contractului
de credit.

Contributi
a
beneficiar
ului

Garantiile
individuale
se acorda
in euro sau
in moneda
nationala si
pot acoperi
maxim
80% din
valoarea
unui
imprumut.

Termen
limita

-

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrastru
ctura-descrierea-produsului

Finantator

6 Martie 2014

