CATALOGUL SURSELOR DE FINANŢARE

PROGRAME DESTINATE UNIVERSITĂŢILOR

REGIUNEA
CENTRU

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613
E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro, www.regio.adrcentru.ro

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de
finantare

Finantator

LIFE+
Cerere de
propuneri 2014
NOU!
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a) sa contribuie la
tranzitia catre o
economie eficienta din
punctul de vedere al
utilizarii resurselor, cu
emisii scazute de dioxid
de carbon si rezistenta
la schimbarile climatice,
si sa contribuie la
protejarea si
imbunatatirea calitatii
mediului si la oprirea si
inversarea tendintei de
declin a biodiversitatii,
inclusiv prin sprijinirea
retelei “Natura 2000″ si
abordarea degradarii
ecosistemelor;
b) sa imbunatateasca
dezvoltarea, punerea in
aplicare si aplicarea
politicii si legislatiei
Uniunii in domeniul
mediului si al climei,
c) sa sustina o
guvernanta mai buna in
domeniul mediului si al
climei la toate nivelurile,
inclusiv o mai buna
implicare a societatii
civile, a ONG-urilor si a
actorilor locali;
d) sa sprijine punerea in
aplicare a celui de-al
saptelea program de
actiune pentru mediu.

Solicitanti eligibili

Entitati publice,

Activitati eligibile

Prin intermediul subventiilorpentru actiuni se
pot finanta urmatoarele proiecte:

organizatii private comerciale,
organizatii private non-comerciale,
incluzand ONG-urile.

(a) proiecte-pilot;
(b) proiecte demonstrative;
(c) proiecte de bune practici;
(d) proiecte integrate;
(e) proiecte de asistenta tehnica;
(f) proiecte de consolidare a capacitatii;
(g) proiecte pregatitoare;
(h) proiecte de informare, sensibilizare si
diseminare;
(i) orice alt tip de proiecte necesare in vederea
atingerii obiectivelor generale

Aceasta cerere se adreseaza ambelor
subprograme “Mediu” si ” Politici climatice”.
Pentru sub-programul “Mediu”, cererea va
acoperi subventii pentru proiecte “traditionale”,
proiecte pregatitoare, proiecte integrate,
proiecte de asistenta tehnica si proiecte
capacitate administrativa;
Pentru sub-programul “Politici climatice”,
cererea va acoperi subventii doar pentru
proiectele “traditionale” si proiecte capacitate
administrativa (celelalte tipuri vor fi acoperite
incepand din 2015).

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

Variablia

Termen
limita

15
septembrie
2014 –
proiecte
pentru
asistenta
tehnica
10
octombrie
2014, prima
faza,
si aprilie
2015 faza a
doua –
proiecte
integrate
6 octombrie
2014 –
proiecte «
traditionale»
29
octombrie
2014 –
proiecte
pregatitoare

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

30
septembrie
2015 –
proiecte pe
capacitate
administrativ
a

3 Iulie 2014
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Program de
finantare

Finantator

Solicitanti eligibili

Cerere de
propuneri de
proiecte
“Sanatate 2014”

Sa se puna accent mai
mult pe noi abordari
pentru prevenirea bolilor
cronice majore;

Orice entitate publica sau privata:

(Al treilea
program de
actiune a Uniunii
in domeniul
sanatatii 20142020)

sa se exploreze
potentialul de diagnostic
precoce in vederea
controlului si a unui
tratament mai eficace al
bolilor cronice;

autoritatile publice,

NOU!

sa se defineasca
strategii inovatoare
pentru adaptarea locului
de munca la nevoile
persoanelor cu boli
cronice;
sa se faciliteze schimbul
de bune practici intre
statele membre.

institute de cercetare si
universitati,

Activitati eligibile

Acest apel are scop indeplinirea a sapte
obiective in domeniile: boli cronice,
imbatranire, preturile medicamentelor,
monitorizarea sanatatii si ingrijirea infectiilor
asociate.
1.

ONG-uri,
societati comerciale.

Inovare pentru prevenirea si gestionarea
bolilor cronice
•
prevenirea diabetului zaharat;
•
•

Consortiul proiectului trebuie sa
fie format din entitati
diferite/independente din cel putin
3 state participante la program.
2.

boli cardiovasculare;
identificarea celor mai bune practici
pentru a se conecta si integra
interventiile pentru prevenirea si
ingrijirea sanatatii.
Diagnosticare timpurie si screening al
bolilor cronice

•

criterii de utilizare a unui diagnostic
precoce in asistenta medicala
comunitara;
•
imagine cuprinzatoare de depistare
majora.
3. Reintegrare profesionala a persoanelor
cu boli cronice
4. Sprijin in ariile legate de aderenta,
fragilitate, ingrijiri integrate si conditii
multi-cronice
•

dezvoltarea si implementarea
diagnosticarii precoce si a
programelor de screening;
•
programe pentru tratamentul
pacientilor multi-morbizi.
5. Date statistice de stabilire a preturilor
medicamentelor
6. Monitorizarea sanatatii si sistemul de
raportare
•
•
7.
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evaluari privind examinarilor medicale
ale populatiilor armonizate;

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

20-40%

Termen
limita

25
septembrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2014.html

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

monitorizarea si raportarea privind
sanatatea perinatala si a copilului.
Asistenta medicala asociata infectiilor in
ingrijirea pe termen lung
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Program de
finantare

Finantator

Idei de viitor

NOU!
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Generarea de idei de
proiecte sustenabile,
care au capacitatea de
a schimba in bine
viitorul copiilor din
Romania.

Solicitanti eligibili

Publicul larg

Activitati eligibile

Categoriile de concurs sunt urmatoarele:
•
“perioada de sarcina” – se pot inscrie
proiecte care au ca scop prevenirea
problemelor de sanatate a copiilor nounascuti, inca din perioada de sarcina;
•

“start sanatos in viata” – se pot inscrie
proiecte care promoveaza avantajele
alaptarii copiilor cu varsta cuprinsa intre 0
si 2 ani;

•

“recreere prin lumina” – se pot inscrie
proiecte care propun solutii de iluminare
a zonelor din spatiile publice.

Valoarea
grantului

Ideile cu cele
mai multe
voturi vor
primi finantari
in valoare
totala
de 100.000 de
euro.

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

3 august
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.ideideviitor.philips.ro/

Philips
Romania

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Program de
finantare

Finantator

Dezvoltarea
economiei
sociale

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE, AP 6,
DMI 6.1)

APEL NELANSAT

Pagina 4 din 10

Dezvoltarea economiei
sociale. Structura de
economie sociala este o
intreprindere al carei
principal obiectiv este
cel de a avea o
incidenta sociala mai
curand decat cel de a
genera profit pentru
proprietarii sau
partenerii sai.

Solicitanti eligibili

ONG-uri; Cooperative de credit,
de consum si de productie;
Institutii si organizatii membre ale
Pactelor Regionale si
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare si Incluziune Sociala;
MMFPSPV si structuri/ agentii
coordonate/ subordonate
acestuia; Ministerul Culturii si
Cultelor si institutii/ agentii/
organizatii subordonate/
coordonate de acesta;
Agentia Nationala Antidrog;
Ministerul de Interne, prin
structurile sale de specialitate,
inclusiv cele din subordine sau
coordonare; Agentii
guvernamentale cu atributii in
domeniul incluziunii sociale;
Administratia Nationala a
Penitenciarelor si institutii
subordonate; Ministerul Justitiei
prin structurile interne
responsabile pentru gestionarea
serviciilor de probatiune;
Membri ai Comitetelor Sectoriale
si Comitete Sectoriale cu
personalitate
juridica; Organizatii sindicale;
Patronate; Unitati de cult si
Asociatii religioase; Furnizori de
FPC autorizati, publici si privati;
Furnizori de servicii sociale;
Furnizori de servicii de ocupare
acreditati, publici si privati;
Intreprinderi implicate in economia
sociala; Autoritati ale
administratiei publice locale;
Institute de cercetare; Universitati
acreditate, publice si private.

Activitati eligibile

•

Activitati eligibile cu caracter general,
care nu creeaza un avantaj economic
concurential unei anumite intreprinderi,
nu implica obtinerea de venituri si nu
intra sub incidenta ajutorului de minimis.
1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum
informare si consiliere profesionala, asistenta,
mentorat, tutorat, orientare profesionala,
consiliere psihologica, consiliere psihiatrica,
medierea locurilor de munca;
2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de
formare profesionala, inclusiv dezvoltarea
competentelor de utilizare TIC pentru grupurile
dezavantajate;
3. Activitati de formare profesionala si de
consolidare a capacitatilor, competentelor,
cunostintelor si stimei de sine, dedicate
persoanelor
vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze
structuri ale economiei sociale si sa
beneficieze de oportunitatile nou create;
4. Dezvoltarea si promovarea activitatilor
integrate, care sa cuprinda informare,
consiliere, formare, planificarea unei afaceri si
asistenta in
vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si
dezvoltarea de structuri economiei sociale
altele decat cele care beneficiaza de
subventie; etc.
•

Activitati eligibile care intra sub incidenta
ajutorului de minimis, ale caror costuri
vor fi incluse in bugetul fiecarei structuri
de economie sociala.
1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale
economiei sociale;
2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor
integrate, care sa cuprinda informare,
consiliere, formare, planificarea unei afaceri si
asistenta in vederea initierii unei
afaceri, pentru initierea si dezvoltarea
structurilor economiei sociale care primesc
subventia; etc.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala eligibila
a proiectelor
va fi cuprinsa
intre:
- minim 223.015 lei
(echivalentul
in lei a 50.000
euro)
- maxim –
2.230.145,54
lei
(echivalentul
in lei a
500.000 euro)
pentru
proiecte care
se
implementeaz
a intr-o
regiune de
dezvoltare.

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Apel
nelansat

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fseromania.ro/images/doc2014/gscs6.1.pdf

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

- maxim
17.841.200 lei
(echivalentul
in lei a
4.000.000
euro) pentru
proiecte care
se
implementeaz
a in minim 2
regiuni de
dezvoltare.
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Obiectivul
programului

Competitia pentru
proiecte bilaterale
Romania-China
pentru perioada
2015-2016

Consolidarea cooperarii
stiintifice intre Romania
si China prin finantarea
stagiilor de cercetare,
organizarea de
seminarii si de reuniuni
de lucru pentru
cercetatorii din cele
doua tari.

Finantator

Guvernul
Romaniei

Solicitanti eligibili

Institutii sau unitati de cercetaredezvoltare din Romania, inclusiv
in institutii de invatamant superior.

Institutia coordonatoare de
proiect trebuie sa aiba un contract
in derulare, finantat prin fonduri
publice, nationale sau/si din
fonduri internationale (PC7,
Eureka, F4E, etc.) avand aceeasi
tematica de cercetare, sau
similara cu cea propusa in
proiectul de cooperare bilaterala.

Activitati eligibile

Propunerile de proiecte pot fi depuse pentru
urmatoarele domenii de cercetare:

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiaru
lui

Termen
limita

-

11 iulie 2014

Masura privind infratirea oraselor
Masura vizeaza sustinerea proiectelor care
reunesc o gama larga de cetateni din orasele
infratite in jurul unor teme corespunzatoare
obiectivelor programului.

Maxim 25.000
euro pentru
masura
infratiri ale
oraselor

-

1
septembrie
2014

Masura privind retelele de orase
Municipalitatile si asociatiile care lucreaza
impreuna pe o tema comuna pe termen lung
pot dori sa creeze retele de orase pentru a
spori durabilitatea cooperarii lor.

Maxim
150.000
euro pentru
masurile
retele de
orase si
proiecte ale
societatii
civile.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Agricultura, tehnologii alimentare si
biotehnologie;
Mediul si schimbarile climatice;
Sanatate si biomedicina;
Transport “verde”;
Energie regenerabila;
Tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Pentru fiecare proiect va fi sprijinit schimbul a
4 persoane / cercetatori din fiecare tara pentru
o perioada de maxim 14 zile fiecare in cei 2
ani de cooperare (2015 - 2016).
Durata unui proiect este de maxim 24 de luni
(ianuarie 2015 - decembrie 2016).

Uniunea
Europeana

Angajament
democratic si
participare civica
(Programul
Europa pentru
cetateni 20142020)
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Incurajarea participarii
democratice si civice a
cetatenilor la nivelul
Uniunii, printr-o mai
buna intelegere de catre
cetateni a procesului
Uniunii de elaborare a
politicilor si prin
promovarea
oportunitatilor de
implicare societala si
interculturala si de
voluntariat la nivelul
Uniunii.

Orase/municipalitati sau
comitetele de infratire ale
acestora sau alte organizatii nonprofit care reprezinta autoritatile
locale, autoritati de la nivel local/
regional, federatii/ asociatii de
autoritati locale, organizatii nonprofit care reprezinta autoritatile
locale.

Masura privind proiectele societatii civile
Masura urmareste sa sustina proiecte
promovate de parteneriate transnationale si
de retele care implica cetatenii in mod direct.
Astfel de proiecte reunesc cetateni din diferite
contexte in cadrul unor activitati legate direct
de politicile Uniunii, cu scopul de a le oferi
cetatenilor oportunitatea de a participa in mod
concret la procesul de elaborare a politicilor
UE in domenii legate de obiectivele
programului.

https://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/strands/democratic-engagement-and-civicparticipation_en

Bugetul total
finantat la
nivel de
proiect nu
poate depasi
limita maxima
de 65.000 lei

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3715/Coope
rare-bilaterala-Romania-China-Competitia-2014.html

Program de
finantare
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Obiectivul
programului

Inovatii ale
politicii sociale
pentru sprijinirea
reformelor in
domeniul social

Incurajarea inovatiei si a
reformelor in domeniul
serviciilor sociale,
pentru a aborda
provocarile cheie
identificate si a dezvolta
raspunsuri inovatoare
care corespund
realitatilor nationale,
locale si regionale, in
conformitate cu
abordarea investitiilor
sociale.

Finantator

Uniunea
Europeana

(Programul
Ocupare si
inovare sociala
2014-2020,
componenta
PROGRESS)
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Solicitanti eligibili

Autoritati locale, regionale si
nationale
Organisme ale societatii civile
Universitati
etc.

Activitati eligibile

Tipuri de actiuni finantate:
Domeniul 1: abordarea ghiseului unic
•
integrarea de sisteme informatice pentru
a reduce dublarea serviciilor, care sa
ofere o baza pentru o abordare holistica,
personalizata si sa ajute la combaterea
fraudei,
•
integrarea serviciilor de ocupare cu
servicii de asistenta sociala si servicii de
sprijin,
•
actiuni pentru a reduce complexitatea
accesului la servicii si simplificarea
cerintelor de eligibilitate, printre altele,
•
actiuni care vizeaza imbunatatirea
coordonarii intre diferitele niveluri de
guvernare (central, regional sau local)
pentru a creste calitatea furnizarii de
servicii globale,
•
coordonarea sistemelor de
impozitare/taxe si de beneficii si analiza a
impactului diferitelor programe la nivelul
individului.
Domeniul 2: abordari personalizate – servicii
integrate la nivel individual
•
actiuni de coordonare a serviciilor pentru
utilizator, in special pentru utilizatorii care
au nevoi complexe si pe termen lung,
•
identificarea raspunsurilor si relevanta lor
in functie de situatia persoanei.
Domeniul 3: parteneriate inovatoare
•
masuri de promovare a parteneriatelor
publice / private pentru a incuraja
complementaritatea si sinergiile dintre
actorii.

Valoarea
grantului

Minim 750000
€
Maxim
2000000 €

Contributia
beneficiaru
lui

Minim 20%

Termen
limita

30 iulie 2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=408&furtherCalls=yes

Program de
finantare
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Obiectivul
programului

Schema de
granturi de
mobilitate –
Proiectul DragonSTAR

Sustinerea colaborarii in
cercetare si tehnologie
intre organizatii
europene si chineze

Finantator

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

Intreprinderile mici si mijlocii,
firmele mari, institutele de
cercetare, universitatile,
incubatoarele din statele membre
ale UE implicate in dezvoltare de
produse si servicii noi si
inovatoare si in cercetare

Activitati eligibile

Aceasta schema ofera posibilitatea pentru
organizatiile europene de a investiga piata
chineza si de a identifica parteneri potriviti
pentru a incheia o colaborare tehnologica
si/sau de cercetare.
Aceasta ofera, de asemenea, sprijin financiar
organizatiilor europene eligibile pentru a
calatori in China.
Se vor suporta cheltuielile de deplasare ale
organizatiilor interesate sa participe la
evenimentul de brokeraj organizat in paralel
cu “EU – China Business & Technology (B&T)
Cooperation Fair“, care va avea loc
inChengdu, China la 21-23 octombrie 2014).
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Valoarea
grantului

Maxim 2.500
euro pentru o
destinatie
Maxim 3.000
euro pentru
doua destinatii

Maxim 3.500
euro pentru
trei destinatii

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

18 iulie 2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.dragon-star.eu/the-travelgrand-scheme/

Program de
finantare
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Obiectivul
programului

Norvegia,
Islanda,
Lichtenstei
n

Apel de proiecte/
actiuni in cadrul
Fondului pentru
Relatii Bilaterale

Sprijinirea deplasarilor
in vederea dezvoltarii
relatiilor
bilaterale, identificarii si
vizitarii potentialilor
parteneri pentru a
discuta despre
posibilitatile de
colaborare in viitor.

Programul RO01 Asistenta tehnica
si Fondul
Bilateral la Nivel
National

Sprijinirea
proiectelor/actiunilor,
individuale sau in
parteneriat, de
colaborare, schimb de
experienta, transfer de
cunostinte si bune
practici intre beneficiari
si
entitati din Statele
Donatoare, alte state
beneficiare si Romania.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Punctul National de Contact si
alte institutii nationale care joaca
un rol important in
stabilirea/implementarea unui
anumit program inclus in
Memorandumurile de Intelegere;

In cadrul prezentului apel, sunt deschise doua
masuri in cadrul Fondului Bilateral la Nivel
National:

Operatorii de program si
partenerii de program din cadrul
programelor finantate prin
Granturile SEE si Norvegiene
2009-2014;
Promotorii de proiect si partenerii
de proiect din cadrul proiectelor
finantate prin Granturile SEE si
Norvegiene 2009-2014;
Ambasadele statelor donatoare in
Romania si ambasadele
Romaniei in statele donatoare;
Institutii publice, autoritati publice
nationale sau internationale,
autoritati publice locale, sau
regionale;
Organizatii interguvernamentale;
Agentii guvernamentale;
Institutii de invatamant si institute
de cercetare;
Organizatii non-guvernamentale,
asociatii, fundatii, sindicate,
patronate care activeaza in sfera
ariilor prioritare.
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Masura I: Sprijin pentru deplasari
Masura II: Arii prioritare

Activitatile eligibile ce pot fi finantate sunt:
organizarea de conferinte si seminarii pe teme
de interes comun, cooperare tehnica si
schimb de experti, formarea pe termen scurt,
vizite de studiu, elaborarea de rapoarte si
studii, etc.

Domeniile de interes pentru care se poate
aplica sunt:
•
•
•
•
•
•

Justitie si Afaceri Interne;
Sanatate;
Cooperare Culturala;
Mediu;
Copii si tineri in situatii de risc;
Alte prioritati generale si orizontale.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

0%

Termen
limita

31
octombrie
2014

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.eeagrants.ro./web/guest/-/lansare-cerere-de-aplicatii-noua-pe-fondul-bilateralnational

Finantator

Program de
finantare
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Program de
finantare

Finantator

ORIZONT 2020

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

Contributia
beneficiaru
lui

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimentare
/Website
program

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

Uniunea
Europeana

Obiectivul
programului

3 Iulie 2014

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE UNIVERSITATILOR

Uniunea
Europeana

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

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

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

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

PROGRAMUL
ERASMUS+

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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Solicitanti eligibili

Institutii scolare

Activitati eligibile

Variabila

Contributia
beneficiaru
lui

-

Termen
limita

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

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

Organizatii nonguvernamentale

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.

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

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

-

Informatii
suplimentare
/Website
program

http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrast
ructura-descrierea-produsului

Apel national
pentru propuneri
de proiecte 2014

Finantator

Valoarea
grantului

http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id
=103

Obiectivul
programului

http://www.erasmusplus.ro/uploads/res
urse/fisiere/apel_national_2014.pdf

Program de
finantare

3 Iulie 2014

