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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Dezvoltarea structurilor
de sprijin al afacerilor
de interes naţional şi
internaţional
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL
CRESTEREA
COMPETITIVITATII
ECONOMICE, AP 1,
DMI 1.3, Operatiunea
1.3.1)
APEL
NELANSAT

Obiectivul
programului

Sprijinirea unor
proiecte de anvergură
care urmăresc crearea,
dezvoltarea şi
operaţionalizarea
polilor de
competitivitate.

Solicitanti eligibili

a) Societate comercială
constituită din minim doi
membri ai polului de
competitivitate;
b) Asociaţie legal constituită
din minim doi membri
ai polului de competitivitate;
c) Parteneriat format din cel
puţin doi membri privaţi ai
polului care au încheiat un
acord de parteneriat pentru
realizarea proiectului pentru
care se solicită finanţare;
d) Polul de competitivitate,
atunci când acesta este
constituit ca persoană juridică,
indiferent de forma juridică de
organizare.
Oricare dintre membrii polului
de competitivitate, indiferent
de forma juridică de
constituire, se pot asocia
pentru a constitui formele
juridice menţionate la punctele
a)-c) de mai sus, inclusiv
universităţi publice, autorităţi
publice locale, orice altă formă
juridică de structuri de
sprijinire
a afacerilor în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
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Activitati eligibile

Proiectele finanţate în cadrul acestei operaţiuni
trebuie să se circumscrie unui pachet integrat,
format în principal din: strategia de dezvoltare a
polului de competitivitate, documentele de
constituire a polului de competitivitate, fişele
proiectelor componente, însoţită de un număr de
minim 4 cereri de finanţare cu anexele aferente,
din care, pe tipuri de proiecte:
a. Minim 1 proiect de investiţii în infrastructura de
afaceri;
b. Minim 1 proiect de cercetare – dezvoltare –
inovare (CDI);
c. Minim 2 proiecte „soft”, din care cel puţin 1
proiect aferent managementului polului şi
monitorizării implementării strategiei polului pentru
care Solicitantul este entitatea de reprezentare a
acestuia.

Valoarea
grantului

Minimum
21.000.000
lei
–
maximum
84.000.000
lei

Contributi
a
beneficiar
ului

50%
Intensitatea
ajutorului
creşte cu
20 de
puncte
procentual
e pentru
ajutoarele
acordate
întreprinder
ilor mici şi
cu 10
puncte
procentual
e pentru
ajutoarele
acordate
întreprinder
ilor mijlocii.

Termen
limita

Data
lansarii
programu
lui va fi
comunica
ta pe
pagina de
internet a
Autoritatii
de
Mangeme
nt pentru
POS
CCE

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://amposcce.minind.ro/

Finantator

5 Martie 2012

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Implementarea
Sistemelor Adecvate
de Management pentru
Protecţia Naturii
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
SECTORIAL MEDIU,
AP 4)

Asigurarea unui
management
corespunzător ariilor
protejate oprind astfel
degradarea
biodiversităţii şi a
resurselor naturale

PROGRAM
NELANSAT

Programul pentru
Competitivitate si
Inovare - Sprijin
pentru folosirea
noilor tehnologii de
informare si
comunicare (TIC)
NOU!
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Utilizarea TIC in
serviciul economiei cu
emisie redusa de
carbon si pentru o
mobilitate inteligenta;
- Sprijinirea initiativei
bibliotecilor digitale;
- Utilizarea TIC in
serviciul sanatatii, al
imbatranirii adecvate si
al incluziunii;
- Utilizarea TIC pentru
guvernare si servicii
publice inovatoare;
- Sprijinirea proceselor
inovatoare care au la
baza folosirea
internetului.

Activitati eligibile

Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi
a măsurilor de management ale ariilor
naturale protejate şi alte activităţi conexe
Investiţii în infrastructură pentru uz public
orientate spre protecţia şi gestionarea
mediului în ariile naturale protejate
Activitati privind menţinerea sau
îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor
şi habitatelor
Activitati de consultare, conştientizare şi
informare
Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii
instituţionale de gestionare a ariilor naturale
protejate

Administratorii şi custozii
ariilor naturale protejate care
au personalitate juridică
proprie;
APM-uri, ARPM-uri, ANPM,
MMP – Direcţia Biodiversităţii
(DB);
Autorităţi ale administraţiei
publice;
Organizaţii neguvernamentale
(Asociaţii şi Fundaţii), care să
aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia
naturii;
Institute de cercetare;
Universităţi;
Muzee.



Administratii centrale,

Teme:
- TIC pentru orase "inteligente";
- Continut digital, acces deschis si creativitate;
- TIC pentru sanatate, imbatranire activa si
incluziune;
- TIC pentru guvernare inovatoare si servicii
publice;
- eServicii si alte actiuni.

autoritati locale/regionale,
universitati,
centre de cercetare,
IMM-uri,
etc.






Cererea de proiecte prevede un 4 tipuri de
proiecte:
- Proiecte Pilot de tip A
- Proiecte Pilor de tip B
- Bune practici
- Retele tematice.

Contributi
a
beneficiar
ului

Termen
limita

_

_

_

-

Minim 50%

15 mai
2012

Minim 20%
in cazul
obiectivului
« Best
Practice
Networks »

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://ec.europa.eu/information_society/acti
vities/ict_psp/participating/calls/call_propos
als_12/index_en.htm

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://www.posmediu.ro/axaprioritara4

Finantator

Obiectivul
programului

5 Martie 2012
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Trust for
Civil
Society in
Central &
Eastern
Europe

Fondul pentru
Inovare Civica
NOU!

Sprijinirea initiativelor
inovatoare civice ale
ONG-urilor

Solicitanti eligibili

Organizatii neguvernamentale
fara scop lucrativ cu sediul in
Romania.
Parteneri eligibili:
- alte organizatii de tipul celor
enumerate la solicitanti
eligibili,
- institutii de invatamant sau
institute de cercetare fara
scop lucrativ din Romania,
- Ministere si institutii/ agentii/
organizatii
subordonate/coordonate de
acesta cu atributii in sfera de
actiune a proiectului, unitati
administrativ teritoriale,
-alte institutii publice din
Romania care pot contribui
semnificativ la implementarea
si succesul proiectului.
Localitatile vizate de
componenta II sunt exclusiv
urmatoarele: Baicoi, jud.
Prahova, Bustuchin, jud. Gorj,
Isalnita, jud. Dolj, Poboru, jud.
Olt, Moinesti, jud. Bacau,
Schela, jud. Galati, Suplacu
de Barcau, jud. Bihor, Zemes,
jud. Bacau.
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Activitati eligibile

COMPONENTA I ”INOVARE CIVICA” are ca
obiectiv sprijinirea initiativelor si actiunilor civice,
responsabilizarea si cresterea participarii active a
cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea
comunitatii
Aceasta componenta urmareste sa sprijine
initiative in urmatoarele domenii:

•
•
•

Educatie civica si implicarea copiilor si
tinerilor in viata comunitatii
Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor
Actiuni de advocacy si monitorizare a
institutiilor/autoritatilor publice

COMPONENTA II “FACILITARE SI
DEZVOLTARE COMUNITARA“ are ca obiectiv
dezvoltarea unor comunitati pilot pornind de la
aspiratiile acestora de integritate si prosperitate pe
bazele participarii comunitare prin mobilizarea
resurselor locale, parteneriat si cooperare.
Componenta II “Facilitare si dezvoltare
comunitara“ urmareste:

•
•

Valoarea
grantului

45.000 lei

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

10 aprilie
2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.fdsc.ro/cereri-de-propuneri-de-proiecte-cif

Finantator

Obiectivul
programului

dezvoltarea capacitatilor comunitatilor de a
identifica si rezolva problemele locale prin
metode de facilitare si organizare comunitara
identificarea si implementarea unor proiecte
locale prin participare, mobilizare si
management eficient al unor proiecte locale
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Trust for
Civil
Society in
Central &
Eastern
Europe

Fondul de Actiune
Rapida
NOU!

Sprijini initiative si
actiuni civice care
raspund cel mai bine
unei situatii
exceptionale din/in
stransa legatura cu
agenda publica si care
faciliteaza participarea
activa a cetatenilor.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Organizatii neguvernamentale
fara scop lucrativ cu sediul in
Romania.

- proiecte care creeaza cadrul prielnic sau care
pun in dezbatere participarea cetatenilor la
elaborarea si adoptarea deciziilor publice care ii
privesc;
- participarea organizatiilor neguvernamentale la
procesul de elaborare a politicilor publice;
- incurajarea si utilizarea mecanismelor de
consultare si participare publica la nivel central si
local;
- proiecte care promoveaza integritatea in
campaniile electorale si exercita un control real a
societatii civile in procesul electoral, in scopul de a
asigura alegeri corecte si transparente, bazate pe
respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti ale
alegatorilor.

Parteneri eligibili:
- alte organizatii de tipul celor
enumerate la solicitanti
eligibili,
- institutii de invatamant sau
institute de cercetare fara
scop lucrativ din Romania,
- Ministere si institutii/ agentii/
organizatii
subordonate/coordonate de
acesta cu atributii in sfera de
actiune a proiectului, unitati
administrativ teritoriale,

Valoarea
grantului

15.000 lei

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

- Apelul 1
februarie
2012;
- Apelul 2
- mai
2012;
- Apelul 3
octombrie
2012.

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.fdsc.ro/fondul-de-actiune-rapida

Finantator

Obiectivul
programului

-alte institutii publice din
Romania care pot contribui
semnificativ la implementarea
si succesul proiectului.
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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Autoritatea
Nationala
pentru
Cercetare
Stiintifica

Cercetare stiintifica
Romania – Franta

Guvernul
Romaniei

Burse de cercetare
Romania-Elvetia

Guvernul
Elvetian

Solicitanti eligibili

- consolidarea
colaborarilor stiintifice
existente intre Romania
si Franta, identificarea
si dezvoltarea de noi
teme de cercetare de
interes reciproc;
- afirmarea prestigiului
cercetarii stiintifice din
Romania cuantificat
prin rezultate stiintifice
de nivel international;
- dezvoltarea
schimbului de
cunoastere si knowhow intre cercetatorii
din Romania si Franta.

Principal Investigator (PI) este
doctor in stiinte.

Acest program se
adreseaza
doctoranzilor si
postdoctoranzilor din
Romania, care doresc
sa dezvolte proiecte de
cercetare, sub
indrumarea mentorului
din Romania si a unui
mentor din Elvetia.

- aplicantii pentru bursa
doctorala trebuie sa fie admisi
la doctorat intr-o institutie din
Romania;

Principal Investigator (PI) este
angajat cu norma intreaga in
institutia gazda, pe perioada
nedeterminata sau pe
perioada determinata care
acopera cel putin perioada
contractului, sau are acordul
de angajare cu norma
intreaga, din partea institutiei
gazda, cel putin pe perioada
contractului.

- aplicantii pentru bursa
postdoctorala (cercetatori
avand diploma de doctor)
trebuie sa fie angajati intr-o
institutie eligibila din Romania
(universitati, academii si
institute nationale de
cercetare);
- mentorii (Senior
Researchers) din ambele tari
sustin bursierii in calitate de
mentori parteneri.
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Activitati eligibile

Temele de interes
competitie sunt:

•
•
•

stiintific

pentru

aceasta

Fizica
Chimie
Matematica

In vederea depunerii unei aplicatii in cadrul acestei
competitii, doctorandul/postdoctorandul roman, pe
baza planului de doctorat/postdoctorat, trebuie sa
stabileasca o legatura cu un mentor elvetian,
interesat de tematica.
Obiectivele, activitatile, modul de implementare si
derulare precum si aportul adus de institutiile
partenere (conducatoare de doctorat/postdoctorat
si institutia gazda) sunt stabilite de comun acord.
Competitia este deschisa pentru toate domeniile
de cercetare.

Contributi
a
beneficiar
ului

Termen
limita

Maxim
250.000
euro
echivalent
lei / proiect

-

21 martie
2012
Depunere
a
propuneril
or de
proiecte
se face
online:
http://uefi
scdidirect.ro.

Costurile
acoperite:

-

1 aprilie
2012

- Salariul
bursierului
- taxele
angajatorul
- costuri
aditionale
pentru
bursier
- vizitele
mentorilor

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.uefiscdi.gov.ro/articole/2748/FondulTematic-Burse-de-Cercetare-II.html

Program de finantare

Valoarea
grantului

http://www.uefiscdi.gov.ro/Public/cat/29/
ANR.html

Finantator

Obiectivul
programului

5 Martie 2012

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Educatia
antreprenoriala

Obiectivul acestei
cereri de propuneri
este sa promoveze
proiecte cu o valoare
adaugata ridicata la
nivel european in
domeniul educatiei
antreprenoriale.
Actiunile se vor orienta
catre profesori si tineri
in invatamantul primar,
secundar si tertiar.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

- administratii publice de la
toate nivelurile;
- autoritati nationale, regionale
si locale;
- institutii de invatamant (scoli
primare si secundare, scoli
profesionale, universitati etc.);
- ONG-uri, asociatii si fundatii
active in domeniile in cauza;
- prestatori de servicii de
invatamant si de formare (din
domeniul public sau privat);
- camere de comert si
industrie si organisme
similare;
- asociatii de intreprinderi si
retele de sustinere a
intreprinderilor.

Proiectele care urmeaza sa fie sprijinite se vor
concentra asupra unuia dintre obiectivele
urmatoare (domenii prioritare):
Lotul 1:
(a) crearea de modele transeuropene pentru
profesorii din invatamantul primar si secundar
pentru a sprijini dezvoltarea competentelor si
metodelor acestora de aplicare a educatiei
antreprenoriale la diferite obiecte si in diferite
contexte;
(b) dezvoltarea, organizarea si executarea de
ateliere transeuropene de formare/educatie pentru
profesorii de spirit antreprenorial in institutiile de
invatamant superior (universitati, colegii, scoli de
afaceri, universitati de stiinte aplicate etc.).
Lotul 2:
Crearea unei platforme europene online pentru
profesori/educatori pentru a permite schimbul
transfrontalier de bune practici, metode si
materiale didactice in domeniul educatiei
antreprenoriale.
Lotul 3:
Dezvoltarea si testarea unui cadru european
comun de instrumente si indicatori pentru
evaluarea spiritului antreprenorial, a atitudinilor si
competentelor dobandite de elevi in educatia
antreprenoriala.

Candidatii trebuie sa
actioneze intr-un consortiu
transnational cu organizatii
partenere din cel putin alte
doua tari.
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Valoarea
grantului

Plafon
maxim de
cofinantare
UE per
proiect:
Pentru lotul
1, pana la
500 000
EUR
Pentru lotul
2, pana la
400 000
EUR
Pentru lotul
3, pana la
250 000
EUR

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 40%

Termen
limita

16 aprilie
2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id
=5711&lang=en

Finantator

Obiectivul
programului

5 Martie 2012

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Programul Daphne III

URBACT II
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Autoritati publice locale,

Satisfacerea
necesarului de
informatii in procesul
de eficientizare a
politicilor de dezvoltare
urbana durabila, prin
care toate regiunile
europene (din cele 27
de state membre si
Elvetia si Norvegia)
sunt ajutate sa se
adapteze viitoarelor
circumstante de
dezvoltare.

Orasele (in sens larg);

departamente universitare,
centre de cercetare

Regiuni si state membre
relevante in domeniul
dezvoltarii urbane;
Universitati si centre de
cercetare relevante in
domeniul dezvoltarii urbane.
Parteneriatele vor cuprinde
entitati din minim 5 orase din
cel putin 3 state membre sau
partenere.

Termen
limita

- actiuni specifice intreprinse de Comisie, cum ar fi
studii si cercetari, sondaje si chestionare,
dezvoltare de indicatori si metodologii, colectare,
dezvoltare si difuzare a datelor si statisticilor,
seminarii, conferinte si intalniri ale expertilor,
organizarea de campanii si evenimente publice,
dezvoltarea si intretinerea serviciilor de helpdesk
si a website-urilor, pregatirea si difuzarea
materialelor informative (inclusiv aplicatii IT si
resurse de formare), crearea si facilitarea unor
grupuri de experti care sa ofere consultanta
referitor la violenta, sprijin acordat altor retele de
experti nationali si activitatilor analitice, de
monitorizare si evaluare;
- proiecte transnationale specifice de interes
comunitar care implica cel putin doua state
membre in conditiile stabilite prin programele
anuale de activitate;
- sprijin pentru activitatile ONG-urilor sau altor
organizatii, care urmaresc un scop de interes
general privind obiectivele mentionate mai sus.

Minim
75.000
euro

Minim 20%

29 martie
2012

Retelele tematice aprobate prin acest apel se vor
concentra pe promovarea schimbului de
experienta si bune practici intre orasele europene,
precum si construirea de noi instrumente si politici
pentru o dezvoltare urbana integrata si durabila.

Maxim
100.000
euro

Minim 20%

15 martie
2012

Dincolo de consolidarea si difuzarea de cunostinte
practice extrase din retele transnationale, orasele
partenere vor avea posibilitatea de a lucra, de
asemenea, cu actorii locali pentru a dezvolta un
plan de actiune local in vederea imbunatatirii
politicilor locale.

Informatii
suplimentare/
Website
program

www.urbact.eu

Al treilea apel pentru
crearea retelelor
tematice

Programul Daphne
urmareste sa contribuie
la protejarea copiilor,
tinerilor si femeilor
impotriva oricarei forme
de violenta si sa atinga
un nivel ridicat al
protejarii sanatatii si
coeziunii sociale.

Activitati eligibile

Contributi
a
beneficiar
ului

http://www.mdrt.ro/comunicare/buleti
ne/newslettermdrt?newsID=105&art=720

Uniunea
Europeana

Solicitanti eligibili

Valoarea
grantului

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/daphn
e_call_for_proposals_action_grants_2011_2012_e
n.htm

Finantator

Obiectivul
programului

5 Martie 2012
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Intelligent Energy
Europe (IEE) – apel
2012

-sa impulsioneze
eficienta energetica si
folosirea rationala a
resurselor energetice;

Solicitanti eligibili

Asociatiile,
autoritatile locale si regionale,
centrele de cercetare,

- sa promoveze noile
resurse de energie si
sa sustina diversificare
energetica;
- sa promoveze
eficienta energetica si
folosirea noilor surse
de energie in transport.

IMM-urile,
universitatile.
Parteneriatele realizate
trebuie sa cuprinda cel putin 3
parteneri din 3 tari diferite.

Activitati eligibile

Prioritatea/Programul sectorial SAVE - eficienta
energetica - 15 milioane euro (buget indicativ):
- excelenta industriala in energie - actiuni pentru
cresterea competitivitatii IMM-urilor europene;
- comportamentul consumatorilor - actiuni de
sprijin privind directionarea pietei catre sisteme si
produse mai economice in energie;
- servicii energetice - actiuni vizand crestera
transparentei pietei si a increderii actorilor
implicati, pentru dezvoltarea pietei de servicii
energetice pentru micii consumatori.
Prioritatea / Programul sectorial ALTENER - surse
alternative de energie - 11,5 milioane euro (buget
indicativ):
- electricitate prin sursele de energie regenerabile
- actiuni pentru cresterea cotei de energie
regenerabila in cota finala de consum energetic in
Europa;
- bioenergie - actiuni favorizand o productie
crescuta si o utilizare a biomasei, biolichidelor si
biogazului;
Prioritatea / Programul sectorial STEER - folosirea
eficienta a energiei in transport - 12,5 milioane
euro (buget indicativ):
- eficacitate energetica in transporturi - actiuni care
vizeaza reducerea cererilor de transport cu
autoturismul si pe calea ferata si trecerea catre
modalitati de transport mai eficace;
- vehicule cu consum redus de energie - actiuni
care ajuta la directionarea pietei catre vehicule
mai economice, sustinand legislatia recenta in
domeniu;
INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a
cladirilor si Leadership local pentru energie initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale 27 milioane euro (buget indicativ).
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Valoarea
grantului

-

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 25%

Termen
limita

8 mai
2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm

Finantator

Obiectivul
programului

5 Martie 2012
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PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cooperarea
europeana in
domeniul stiintei si
tehnologiei (COST)

Dezvoltarea unor
legaturi mai stranse
intre cercetatorii
europeni este esentiala
pentru crearea
Spatiului european de
cercetare (SEC).
Activitatile COST sunt
desfasurate de echipe
de cercetare cu scopul
de a consolida bazele
pe care se construieste
excelenta in domeniul
stiintific in Europa.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Propunerile trebuie sa includa
cercetatori din cel putin cinci
state membre ale COST.

COST NU finanteaza cercetarea in sine, dar
sprijina organizarea de activitati in retea, cum ar fi
reuniunile, conferintele, schimburile stiintifice pe
termen scurt si actiunile de informare a publicului.
COST invita la depunerea de propuneri de actiuni
care sa contribuie la dezvoltarea stiintifica,
tehnologica, economica, culturala sau societala a
Europei. Sunt binevenite in special propunerile
care au rol de precursor pentru alte programe
europene si/sau sunt initiate de cercetatori care se
afla la inceputul carierei.
COST este structurata pe noua domenii generale:
- biomedicina si biostiinte moleculare;
- chimie si stiinte si tehnologii moleculare;
- stiintele pamantului si gestionarea mediului;
- alimentatie si agricultura;
- silvicultura, servicii si produse forestiere;
- indivizi, societate, cultura si sanatate;
- tehnologiile informatiei si comunicatiilor;
- materiale, fizica si nanostiinte;
- transport si dezvoltare urbana.

Valoarea
grantului

Sprijinul
financiar
pentru o
actiune la
care
participa 19
tari se
situeaza in
jurul valorii
de 130 000
EUR pe an,
in mod
normal pe o
perioada de
4 ani, in
functie de
bugetul
disponibil.

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

Data
pentru
depunere
a
propuneril
or
preliminar
e este 30
martie
2012.
Propuneri
le trebuie
depuse
on-line pe
site-ul
COST.

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.cost.eu/participate/open_call

Finantator

Obiectivul
programului

Candidatii sunt invitati sa isi incadreze tematica
intr-un singur domeniu. Cu toate acestea,
propunerile interdisciplinare care nu se incadreaza
strict intr-un singur domeniu sunt cat se poate de
binevenite si vor fi evaluate separat.
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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Program de
cooperare in
domeniul
invatamantului (ITI)

Dezvoltarea intelegerii
reciproce intre
popoarele Uniunii
Europene si cele ale
tarilor partenere,
inclusiv cunoasterea
mai buna a limbilor,
culturilor si institutiilor
acestora, precum si in
imbunatatirea calitatii
invatamantului superior
si a formarii
profesionale prin
incurajarea
parteneriatelor
echilibrate intre
institutiile de
invatamant superior si
de formare
profesionala din UE si
din tarile partenere.

Solicitanti eligibili

Consortiu de institutii de
invatamant superior si/sau
institutii de formare
profesionala postliceala.

Activitati eligibile

Exista doua tipuri de actiuni in cadrul prezentei
cereri de propuneri, si anume, Proiectele comune
de mobilitate si Proiectele privind diplomele
comune.
Pentru Proiectele comune de mobilitate (PCM) se
acorda sprijin pentru a permite consortiilor de
institutii de formare profesionala postliceala din UE
si tarile partenere sa desfasoare programe
comune de studii si de formare si sa puna in
aplicare mobilitatea in randul studentilor si
cadrelor universitare. Sprijinul include finantare in
suma forfetara pentru administrare, burse pentru
studenti si membrii personalului academic si
administrativ. Un consortiu care depune o cerere
pentru un proiect comun de mobilitate ITI-PCI
trebuie sa includa cel putin trei institutii de formare
profesionala postliceala din trei state membre
diferite ale UE si cel putin doua astfel de institutii
din tara partenera.
Pentru Proiectele privind diplomele comune
(PDC) se acorda sprijin in vederea dezvoltarii si
punerii in aplicare a programelor privind diplomele
mixte/duble sau comune. Sprijinul include
finantare in suma forfetara pentru activitatea de
dezvoltare si administrare, burse pentru studenti si
membrii personalului academic si administrativ.
Un consortiu care depune o cerere pentru un
proiect privind diplome comune ITI-PCI trebuie sa
includa cel putin doua institutii de invatamant
superior din doua state membre diferite ale UE si
cel putin doua institutii din tara partenera.
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Valoarea
grantului

Valoarea
maxima a
finantarii
din partea
UE va fi de
350 000
EUR pentru
un proiect
PDC de
patru ani
care
include
doua sau
mai multe
institutii din
UE si de
262 500
EUR pentru
un program
PCM de trei
ani care
include trei
sau mai
multe
institutii din
UE.

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

30 martie
2012

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2011_en.
php

Finantator

Obiectivul
programului

5 Martie 2012

Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 1 –
Sprijinirea proiectelor
culturale
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Prin această
componentă a
Programului
Cultura sunt finanţate
proiecte din toate
domeniile: patrimoniu,
arte vizuale, artele
spectacolului, carte şi
lectură, traduceri
literare

Solicitanti eligibili

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.
Tarile participante la Program:
statele membre ale UE,
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta
Republica Iugoslava a
Macedoniei, statele SEE
(Liechtenstein, Norvegia,
Islanda)

Activitati eligibile

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de
cooperare: proiecte care cuprind un numar de
activitati culturale multianuale care au drept scop
realizarea unei cooperari durabile si structurate
intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip
sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze
un obiectiv global comun, bazat pe un acord de
cooperare.
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare:
proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale de
o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al
caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea
unei cooperari pe termen lung intre operatori
culturali.
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale
operelor de fictiune, indiferent de genul literar
(romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie,
comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau
rezidenti ai unei tari participante la Program;
limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor
participante la Program si limbile moarte (latina si
greaca veche).
Componenta 1.3.5 - Proiecte de cooperare cu ţări
terţ
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare
culturală între ţări care participă la Program şi ţări
terţecare au încheiat acorduri de asociere sau de
cooperare cu UE, sub rezerva existenţei
prevederilor care vizează domeniul cultural.
Componenta 1.3.6 Festivalurile culturale europene

Valoarea
grantului

C. 1.1. :
200.000 –
500.000
euro / an,
C. 1.2.1. :
50.000 –
200.000
euro /
proiect,
C. 1.2.2:
2.000 –
60.000
euro,
C.1.3.5:
50.000 –
200.000
euro/
proiect
C.1.3.6:
maxim
100.000
euro/
proiect

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 50%

Termen
limita

C. 1.1. si
1.2.1:
1
octombrie
in fiecare
an
C. 1.2.2:
3
februarie
in fiecare
an
C. 1.3.5:
3 mai in
fiecare an

Informatii
suplimentare/
Website
program

Punctul de Contact Cultural al României
http://www.cultura2007.ro

Finantator

Obiectivul
programului

C. 1.3.6:
15
noiembrie
in fiecare
an,

pana la
finele
Programu
lui, in
2013
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Catalogul surselor de finantare
PROGRAME DESTINATE
UNIVERSITATILOR

Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 2 –
Sprijinirea
organizaţiilor active
la nivel european în
domeniul culturii

Prin această
componentă a
Programului Cultura se
cofinanţează
cheltuielile aferente
programului de lucru pe
termen lung al
organizaţiilor care au
ca misiune un subiect
de interes european în
domeniul culturii sau
ale căror obiective sunt
incluse în politica UE
din respectivul
domeniu.

Solicitanti eligibili

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.
Tarile participante la Program:
statele membre ale UE,
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta
Republica Iugoslava a
Macedoniei, statele SEE
(Liechtenstein, Norvegia,
Islanda)

Activitati eligibile

Sunt eligibile trei categorii de
organizaţii: ambasadori, reţele de
advocacy, şi platforme de dialog structurat.
Ambasadorii sunt acei operatori care, prin
influenţa pe care o exercită în domeniul cultural la
nivel european, dovedesc o aptitudine reală de a fi
considerate veritabili „reprezentanţi” ai culturii
europene şi, în consecinţă, pot îndeplini rolul de
ambasadori culturali europeni. Sunt vizate în mod
special orchestrele, corurile, grupurile teatrale şi
companiile de dans ale căror activităţi au o
dimensiune europeană reală. Activităţile
organizaţiei trebuie să se desfăşoare în cel puţin 7
ţări participante la Program.

Valoarea
grantului

Intre
75.000 si
600.000 de
euro, in
functie de
categoria
pentru care
se solicita
finantare

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 20%

Termen
limita

15
septembri
e in
fiecare
an,
pana la
finele
Programu
lui, in
2013

Informatii
suplimentare/
Website
program

Punctul de Contact Cultural al României
http://www.cultura2007.ro

Finantator

Obiectivul
programului

Reţelele de advocacy sunt acei operatori culturali
care sunt delegati de membrii asociaţi şi care
asigură o suficientă reprezentare a uneia sau mai
multor categorii de operatori culturali sau de
domenii culturale la nivel european. Reţelele
trebuie să aibă cel puţin un an de existenţă.
Platforme de dialog structurat sunt acele
organizaţii care dezvoltă un dialog structurat activ
cu Comisia Europeană în cadrul unui proces
specific, precum şi grupărilor care realizează
analize de politici şi sprijină atingerea obiectivelor
Agendei europene pentru cultură.
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

Cultura 2007-2013
Componenta 3 Sprijinirea
activităţilor de
analiză, colectare şi
diseminare de
informaţii, de
maximizare a
impactului proiectelor
din domeniul
cooperării culturale
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Prin această
componentă a
Programului
Cultura este oferit
sprijin financiar atât
pentru activităţi de
analiză şi de
diseminare care
sprijină strângerea de
informaţii despre
rezultatele proiectelor,
răspunzând astfel
nevoii de date
cantitative solide în
sectorul cultural, cât şi
pentru evaluarea
rezultatelor în raport cu
obiectivele
Programului.

Solicitanti eligibili

Operatori culturali, inclusiv
intreprinderi culturale, atâta
timp cât acestia exercita
activitati culturale fara scop
lucrativ.
Tarile participante la Program:
statele membre ale UE,
Croatia, Turcia, Serbia, Fosta
Republica Iugoslava a
Macedoniei, statele SEE
(Liechtenstein, Norvegia,
Islanda)

Activitati eligibile

Prin Program se acordă fondurile necesare
realizării de studii şi analize în domeniul cooperării
culturale europene şi în cel al dezvoltării de politici
culturale europene. Se are în vedere creşterea
volumului şi a calităţii informaţiilor şi datelor
disponibile, cu scopul conturării unor perspective
comparative şi al dezvoltării de analize referitoare
la cooperarea culturală la nivel european, în
special în ceea ce priveşte mobilitatea creatorilor
şi actorilor culturali, circulaţia operelor de artă, a
produselor culturale şi artistice, dar şi dialogul
intercultural.
De asemenea, Programul sprijină colectarea şi
diseminarea de informaţii şi activităţi al căror
obiectiv este maximizarea impactului proiectelor.
Programul promovează schimbul de experienţă şi
de bune practici, activităţile de diseminare a
informaţiilor referitoare la Program, precum şi cele
referitoare la cooperarea culturală transeuropeană
în general.

Valoarea
grantului

Maximum
120.000 de
euro pentru
fiecare an
de
activitate

Contributi
a
beneficiar
ului

Minim 40%

Termen
limita

1
octombrie
in fiecare
an,
pana la
finele
Programu
lui, in
2013

Informatii
suplimentare/
Website
program

Punctul de Contact Cultural al României
http://www.cultura2007.ro

Finantator

Obiectivul
programului

5 Martie 2012
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Program de finantare

Uniunea
Europeana

Europa pentru
cetateni 2007-2013
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- promovarea actiunilor,
a dezbaterilor si a
reflectiei in legatura cu
cetatenia europeana si
democratia, valorile
comune, istoria si
cultura comuna;
-incurajarea
interactiunii intre
cetateni si organizatiile
societatii civile din toate
tarile participante,
contribuind la dialogul
intercultural si aducand
in prim plan atat
diversitatea, cat si
unitatea Europei.

Solicitanti eligibili

Autoritati si organizatii locale
Organizatii de cercetare a
politicii publice europene
Grupuri de cetateni
Organizatii nonguvernamentale
Sindicate
Institutii de invatamant
Organizatii active din
domeniul voluntariatului,
sportului pentru amatori

Valoarea
grantului

Activitati eligibile

Prezenta cerere de propuneri acopera
urmatoarele actiuni din cadrul programului
"Europa pentru cetateni":
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa";
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa";
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa".
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele
actiuni:
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele
tematice intre orasele infratite - 5 165 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1
500 000 EUR;
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535
000 EUR;
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000
EUR;
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800
000 EUR.

-

Contributi
a
beneficiar
ului

-

Termen
limita

Masura
1.1 - 1
februarie,
1 iunie, 1
septemb
Masura
1.2 - 1
februarie,
1
septemb
Masura
2.1 - 1
iunie
Masura
2.2 - 1
iunie;
Masura 3
- 15 feb
Actiunea
4 - 30
aprilie.

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.europapentrucetateni.eu/

Finantator

Obiectivul
programului

5 Martie 2012
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Uniunea
Europeana

PROGRAMUL CADRU
7 PENTRU
CERCETARE SI
DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
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- a intari baza stiintifica
si tehnologica a
industriei europene;
- a incuraja
competitivitatea sa la
nivel international,
promovând in acelasi
timp cercetarea in
sprijinul politicilor UE.

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

- grupuri de cercetare din
cadrul universitatilor si a
institutelor de cercetare;
- companii care intentioneaza
sa inoveze;
- intreprinderi mici sau mijlocii
(IMM-uri);
- asociatii sau grupari ale
IMM-urilor;
- administratie publica sau
guvernamentala (locala,
regionala sau nationala);
- cercetatori;
- organizatii internationale;
- organizatii ale societatii
civile.

Programele specifice formeaza cele cinci blocuri
majore ale PC7:
- Cooperare
- Idei
- Oameni
- Capacitati
- Cercetarea nucleara
Programul Cooperare este elementul central al
PC7, reprezentând doua treimi din bugetul total.
Acesta stimuleaza cercetarea colaborativa in
intreaga Europa si in alte tari partenere, in zece
domenii tematice:
* sanatate;
* alimentatie, agricultura, pescuit si biotehnologie;
* informatica si tehnologii de comunicare;
* nanostiinte, nanotehnologii, materiale si noi
tehnologii de productie;
* energie;
* mediu (inclusiv schimbari climaterice);
* transport (inclusiv aeronautica);
* stiinte socio-economice si umaniste;
* spatiu;
* securitate.

variabila

Contributi
a
beneficiar
ului

variabila

Termen
limita

-

Informatii
suplimentare/
Website
program

http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=388

Program de finantare

Valoarea
grantului

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Finantator

Obiectivul
programului

5 Martie 2012
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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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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

Obiectivul
programului

5 Martie 2012

