PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijin pentru
dezvoltarea și
implementarea de
politici și
instrumente
unitare și moderne
de management al
resurselor umane

Scopul acestui
apel este de a
sprijini autoritățile
și instituțiile
publice centrale cu
competențe în
domeniu de a
dezvolta și aplica
politici și
instrumente
unitare și moderne
de resurse umane
care să asigure un
management
unitar și coerent al
acestora

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ,
OS 1.2)

Solicitanți eligibili

Autorități și instituții publice
centrale
Pot fi parteneri următoarele
categorii de instituții:
autorități și instituții publice
centrale;
instituții de învățământ
superior acreditate și de
cercetare;

Activități eligibile









Academia Română.


NOU!








realizarea de studii, analize pentru
fundamentarea politicilor și strategiilor
în domeniul managementului
resurselor umane;
realizarea de studii, analize pentru
revizuirea cadrului legal, instituţional
şi funcţional aferent managementului
personalului din administraţia publică;
susținerea clarificării rolurilor şi
responsabilităţilor asociate fiecărei
categorii de personal și revizuirea în
consecință a legislației;
analizarea situației curente a
actualelor sisteme de recrutare,
evaluare și dezvoltare a carierei în
funcția publică;
susținerea revizuirii reglementărilor
privind managementul unitar al
personalului din administrația publică,
inclusiv recrutare și evaluare;
sprijinirea pentru redefinirea
sistemului de formare profesională;
revizuirea politicilor motivaționale în
domeniul resurselor umane în
administrația publică, inclusiv a
oportunităților de carieră;
susținerea standardizării
competenţelor în domenii strategice
de desfășurare a activităților în
administraţie;
dezvoltarea de instrumente,
mecanisme, ghiduri, proceduri
specifice;
elaborarea şi implementarea
strategiilor de resurse umane și
adaptarea și dezvoltarea
competențelor personalului din
compartimentele de resurse umane;

Valoarea
grantului
Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect:
500.000 lei;
Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect:
25.000.000 lei

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

Termenul
limită de
depunere a
fișelor de
proiect:

http://www.po
ca.ro/solicitare
finantare/cerer
ea-deproiecte-nrip15-2019mysmis-poca535-1-2/

29 martie
2019, ora
14.00

Termenul
de
depunere a
cererilor de
finanțare:
8 mai 2019,
ora 17.00

etc

PAGINA 1 DIN 21

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Inovare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME 2014 –
2020,
Măsura I.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
consolidării
dezvoltării
tehnologice, a
inovării, inclusiv a
creșterii eficienței
energetice, și a
transferului de
cunoștințe

Operatorii economici care
practică pescuitul comercial;
organizațiile/asociațiile de
pescari;
organizațiile de producători
cu activitate în domeniul
pescuitului;
institute de cercetaredezvoltare;
stațiuni de cercetaredezvoltare;

NOU!

Activități eligibile



dezvoltarea și/sau introducerea unor
produse și echipamente noi sau substanțial
îmbunătățite în domeniul pescuitului;



dezvotarea și/sau introducerea unor
procese și tehnici noi sau îmbunătățite în
domeniul pescuitului;



dezvoltarea și/sau introducerea unor
sisteme de gestionare și organizare noi sau
îmbunătățite, inclusiv la nivelul prelucrării și
al comercializării peștelui.

Valoarea
grantului
Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 23.775,50
lei
Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 142.653 lei

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

4 aprilie
2019, ora
16:00

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Februar
ie_2019/Anunt
_apelFEBRUARIE_
2019-I.1apel_5.pdf

universități.
Proiectul se va depune
obligatoriu în parteneriat cu
un organism public științific
sau tehnic cu activitate în
domeniul pescuitului, acesta
având rolul de a valida
rezultatele procesului de
inovare
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Inovare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
II.1)

Obiectivul
programului
Sprijinirea
consolidării
dezvoltării
tehnologice, a
inovării și a
transferului de
cunoștințe în
domeniul
acvaculturii

Solicitanți eligibili

Institute de CercetareDezvoltare,

Activități eligibile



Stațiuni de CercetareDezvoltare,
Universități, instituții publice,
ONG-uri,

IMM-uri, Intreprideri mari,

NOU!

Asociații, Organizații de
producători cu activitate în
domeniul acvaculturii
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dezvoltarea de cunoştinţe tehnice,
ştiinţifice sau organizaţionale în cadrul
fermelor de acvacultură care reduc, în
special, impactul asupra mediului, reduc
dependenţa de făina şi uleiul de peşte,
promovează o utilizare durabilă a
resurselor în acvacultură,îmbunătăţesc
bunăstarea animalelor sau facilitează
metode de producţie durabile noi;
dezvoltarea sau introducerea pe piaţă a
unor specii de acvacultură noi cu un bun
potenţial de piaţă, a unor produse noi sau
substanţial îmbunătăţite, a unor procese
noi sau îmbunătăţite, a unor sisteme de
gestionare şi organizare noi sau
îmbunătăţite;
examinarea fezabilităţii din punct de
vedere tehnic sau economic a produselor
sau proceselor inovatoare.

Valoarea
grantului
Valoarea
minima
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 23.775,50
lei

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

4 aprilie
2019, ora
16:00

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Februar
ie_2019/APEL
_II.1.pdf

Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de: 380.408
lei
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Crearea de servicii
de gestionare, de
înlocuire și de
consiliere pentru
fermele de
acvacultură

Întărirea
dezvoltării
tehnologice,
inovare și transfer
de cunoștințe,
care va permite
dezvoltarea
producției cu
specii cu potențial
bun de piață,
îmbunătățirea
semnificativă a
produselor,
proceselor și
sistemelor
organizaționale la
nivelul fermei,
studierea
fezabilității tehnice
și economice a
produselor și
proceselor
inovative.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
II.5, lit. a)

NOU!

Solicitanți eligibili

Institute de CercetareDezvoltare;

Activități eligibile



Stațiuni de CercetareDezvoltare;
Universități de stat.
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Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere cu accent pe
respectarea legislației Uniunii și a celei
naționale privind protecția mediului,
precum și cerințele privind amenajarea
spațială maritimă;
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru fermele
de acvacultură pentru evaluarea
impactului asupra mediului așa cum este
menționat în Directiva 2001/42/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și
în Directiva 92/43/CEE;
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să respectarea
legislației Uniunii și a celei naționale cu
privire la bunăstarea animalelor acvatice,
sănătate și siguranță.
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să respecte
legislației Uniunii și a celei naționale
privind standardele de sănătatea publică
și siguranță;
Crearea de servicii de consiliere pentru
fermele de acvacultură cu accent pe
strategii de marketing și de afaceri.

Valoarea
grantului
Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 23.775,50
lei
Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 951.020 lei

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

4 aprilie
2019, ora
16:00

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Februar
ie_2019/Anunt
_apelFEBRUARIE_
2019-II.5.aapel_4.pdf

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Creșterea
potențialului
siturilor de
acvacultură

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
II.12)

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Dezvoltarea de
bune practici, atât
generale cât şi
specifice pentru
anumite specii sau
referitoare la
biosecuritate sau
la necesităţile în
materie de
sănătate şi
bunăstare a
animalelor în
acvacultură

Unitățile de ceretare și
universitățile publice care au
ca obiect de activitate
acvacultura

Activități eligibile

În vederea promovării sănătății și bunăstării
animalelor în intreprinderile din domeniul
acvaculturii, precum și în ceea ce privește
prevenția și biosecuritatea, POPAM poate
sprijini activități care vizează:
- dezvoltarea de bune practici generale și
specifice pentru sănătatea și bunăstarea
anumitor specii de pești și moluște - Sau
- stabilirea de reguli de conduită referitoare la
biosecuritate sau la necesitățile în materie de
sănătate și bunăstare a animalelor în
acvacultură.
Activitățile se finalizează cu realizarea unui ghid
de bune practici pentru sănătatea și bunăstarea
anumitor specii de pești și moluște însoțit de un
cod de conduită referitoar la biosecuritate sau la
necesitățile în materie de sănătate și bunăstare
a animalelor în acvacultură.

Valoarea
grantului
Valoarea
minima
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 23.775,50
lei

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

4 aprilie
2019, ora
16:00

http://ampeste
.ro/docs/POP
AM/Anunturi_l
ansari/Februar
ie_2019/APEL
_II.12.pdf

Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 67.850,52
lei

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Infrastructura de
inovare și transfer
tehnologic

Dezvoltrea
entităților de
inovare și transfer
tehnologic (ITT)
din mediul urban
şi rural, în
domeniile de
specializare
inteligentă
naţionale şi/ sau
regionale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
A)

Solicitanți eligibili

Unităţi şi instituţii de drept
public

Activități eligibile

•

Unităţi şi insituţii de drept
privat
Forme asociative între
acestea

Solicitantul/ liderul de
parteneriat/ membrul
parteneriatului trebuie să fi
depus scrisoarea de intenţie
în cadrul apelului regional
cu privire la exprimarea
interesului pentru prezentul
apel.

•

crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de
inovare şi transfer tehnologic (ITT),
respectiv construcţia, extinderea şi
dotarea cu echipamente și software
necesare
achiziționarea de servicii de transfer
tehnologic specifice (altele decât cele
oferite de angajații centrelor de inovare și
transfer tehnologic)

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
intenţie, conform mecanismului de implementare
a axei prioritare 1.

Valoarea
grantului
Minim
100.000 euro
Maxim
3.000.000
euro

În cazul în
care proiectul
cuprinde doar
componenta
de minimis:
Minim
100.000 euro
Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Pentru
componenta
de ajutor
regional:
Minim 50% în
cazul
întreprinderilor
mari

Termen
limita

Informații
suplimentare

20 aprilie
2019, ora
12:00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

Minim 40% în
cazul
întreprinderilor
mijlocii
Minim 30% în
cazul
întreprinderilor
mici si micro

Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim 10%
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operaţiunea
B)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creşterea inovării
în firme prin
susţinerea
entităților de
inovare şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

Componenta investiţională
aferentă ajutorului de stat
regional se acordă
parteneriatului dintre
membrii asocierii în
participaţiune constituite în
vederea creării parcului
ştiinţific şi tehnologic
(instituţie de învăţământ
superior acreditată şi/ sau o
unitate de cercetare
dezvoltare, pe de o parte şi
regii autonome, companii
naţionale, societăţi
comerciale, administraţia
publică locală, asociaţii
patronale sau profesionale,
persoane fizice, investitori
români sau străini)
Componenta de servicii
aferentă ajutorului de
minimis se acordă exclusiv
membrului asocierii
desemnat să implementeze
activităţile de transfer
tehnologic
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Activități eligibile

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi
sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul
urban şi rural, din zonele cu concentrare
economic din regiunile mai puţin dezvoltate din
România, respectiv:
a)

b)

Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice
şi tehnologice, respectiv construcţia,
extinderea şi dotarea cu echipamente şi
software necesare;
Achiziţionarea de servicii de transfer
tehnologic specific (altele decât cele oferite
de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice)

Valoarea
grantului
Minim
100.000 euro
și maximum
valoarea
alocării
regionale
pentru
prezentul apel

Contribuția
beneficiarului
Minim 50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

13 aprilie
2019, ora
12:00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

Pentru
componenta
de minimis:
maximum de
200.000 euro

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
intenţie, conform mecanismului de implementare
a axei prioritare 1.

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Proiecte de
infrastructuri de
cercetare pentru
instituţii publice de
CD/ universităţi

Creșterea
capacității de
cercetare prin
sprijinirea
participării la
infrastructurile de
cercetare de
interes european
din Roadmap-ul
aprobat de
European Strategy
Forum on
Research
Infrastructures
(ESFRI) și prin
crearea sau
modernizarea
unor infrastructuri
de interes național
sau regional,
astfel cum au fost
selectate în lista/
Roadmap-ul
infrastructurilor de
cercetare ale
României pentru
perioada 20172025

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, OS 1.1,
Acţiune 1.1.1)
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Solicitanți eligibili

Institutele de cercetare de
drept public
Instituțiile de învăţământ
superior de stat
care fac parte din sistemul
naţional de cercetaredezvoltare şi
sunt conectate cu o
structură economică de tip
cluster (cluster, parc ştiinţific
și tehnologic, pol de
competitivitate sau asociații
din domeniul infrastructurii
de cercetare), existentă sau
emergentă în vederea
transferului și valorificării
rezultatelor cercetării
obținute cu aceste investiții,
de către membrii structurii
respective și

Activități eligibile

Se finanţează numai proiectele a căror arie de
cercetare propusă prin proiect se concentrează
pe următoarele domenii tematice prioritare:
Domeniile de specializare inteligentă:

Bioeconomia

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor,
spaţiu şi securitate

Energie, mediu şi schimbări climatice

Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Sănătate, domeniu prioritar de interes naţional.

În cadrul prezentului apel de proiecte se va
sprijini crearea și dotarea de noi laboratoare
(fixe sau mobile), centre de cercetare noi sau
modernizarea celor existente.

Valoarea
grantului
Valoarea
finanţării
publice
nerambursabil
e pentru un
proiect va fi
cuprinsă între
4.500.000 lei
si 92.000.000
lei

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
19 martie
2019, ora
09:00

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2
CzScBI

Valoarea
totală a
proiectului nu
poate depăşi
230.000.000
lei

ale căror proiecte de
infrastructură de cercetare
sunt incluse în Roadmap-ul
național al infrastructurilor
de cercetare din România
2017 – 2027 aprobat prin
Ordinul ministrului cercetării
și inovării nr.
624/03.10.2017

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Pentru o inimă
sănătoasăProgram de
screening pentru
identificarea
pacienților cu
factori de risc
cardiovascular

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, PI 9.iv, OS
4.9)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului
Creșterea
numărului de
persoane care
beneficiază de
programe de
sănăta te și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

Solicitanți eligibili

Ministerul Sănătății, organ
de specialitate al
administrației publice
centrale, cu personalitate
juridică, în subordinea
Guvernului;
Institut sau instituție de
sănătate publică aflată în
subordinea Ministerului
Sănătății cu personalitate
juridică cu atribuţii în
domeniu

Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății
Institut sau instituție de
sănătate publică aflată în
subordinea Ministerului
Sănătății
Institut sau instituție
medicală publică care deține
secție de cardiologie
Universități publice de
Medicină și Farmacie
ONG-uri relevante
organizate ca societăți
profesionale care
desfășoară activități
educaționale
şi de cercetare în domeniul
screening-ului şi prevenției
cardiovasculare

Activități eligibile



Elaborarea metodologiei pentru programul
național de screening pentru identificarea
pacienților cu factori de risc cardiovascular



Furnizarea programelor de formare/
instruire profesională specifică pentru
specialiștii implicați în derularea
programului național de screening pentru
identificarea pacienților cu factori de risc
cardiovascular



Furnizarea de servicii medicale prin
programul național de screening pentru
identificarea pacienților cu factori de risc
cardiovascular



Activități de informare, educare,
conștientizare a grupului țintă al serviciilor
de screening pentru identificarea
pacienților cu factori de risc cardiovascular



Sprijin pentru înființarea şi funcționarea
centrelor de screening pentru furnizarea de
servicii de screening pentru identificarea
pacienților cu factori de risc cardiovascular

Valoarea
grantului
Maxim
25.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2I
s2ciU

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Măsuri integrate de
prevenire a
părăsirii timpurii a
şcolii

Reducerea
părăsirii timpurii a
școlii prin măsuri
integrate de
prevenire și de
asigurare a
oportunităților
egale pentru elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma și
elevii din mediul
rural/ comunitățile
dezavantajate
socio-economic

Agenţii, structuri/ alte
organisme aflate în
subordinea/coordonarea
MEN şi alte organisme
publice cu atribuţii în
domeniul educaţiei şi
formării profesionale – de la
nivel județean
Instituţii de învăţământ
(ISCED 1-3) acreditate,
publice şi private, din
reţeaua şcolară naţională

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.3, 6.5,
6.6)

APEL NELANSAT
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Autoritățile publice locale cu
atribuții în domeniul
educaţiei de nivel
preuniversitar
Partenerii pot fi:

MEN,

Furnizori de servicii de
orientare, consiliere,
mediere şcolară şi
servicii alternative,
publici şi privaţi,

Parteneri sociali din
învăţământul
preuniversitar (ex.
organizaţii sindicale),

Instituţii de cult şi
asociaţii religioase,

Administrația Națională
a Penitenciarelor şi
instituţii subordonate,

Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,

ONG-uri

Activități eligibile















Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare
la decizia școlii (CDȘ) care sprijină
achiziția competențelor cheie ale elevilor
din învățământul obligatoriu;
Elaborarea de materiale didactice care
sprijină implementarea curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse educaționale
pentru elevi și cadre didactice), în special
cele de tipul resurselor educaționale
deschise;
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din
învățământul preuniversitar;
Promovarea unor măsuri integrate de
mobilitate pentru personalul didactic;
Dezvoltarea de mecanisme de prevenire
și monitorizare a segregării în școli;
Stimulente pentru participarea la
programe de Școală după școală;
Dezvoltarea unor mecanisme de susținere
a procesului de dezvoltare și furnizare a
curriculum-ului la decizia școlii prin
implicarea parteneriatelor;
Accesibilizarea învățământului obligatoriu
pentru elevi cu cerințe educationale
speciale prin asigurarea de materiale de
învățare adaptate nevoilor acestora;
Realizarea de studii tematice privind
aplicarea curriculumului revizuit și
achizițiile competențelor cheie cu
focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea
roma, copii din medii dezavantajate socioeconomic, din mediul rural și copii/tineri
cu dizabilități.

Valoarea
grantului
Pentru
regiunile mai
puțin
dezvoltate,
valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 1.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/24
6

Pentru
regiunea
dezvoltată
(București
Ilfov),
valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 1.200.000
euro

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontală şi
verticală între
actorii din lanţul de
aprovizionare în
sectoarele agricol
şi pomicol

Promovarea
cooperării între
actorii locali, în
scopul
comercializării
produselor
agoalimentare prin
intermediul
lanțurilor scurte de
aprovizionare.

Fermieri (persoane fizice și /
sau entități cu formă de
organizare juridică);

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 16.4,
16.4a)
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Microîntreprinderi și
întreprinderi mici;
Organizații
neguvernamentale;
Consilii locale;
Unități școlare (inclusiv
universitățile de profil),
unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație
publică.

Activități eligibile

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare
și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implică
cel puţin două entităţi care cooperează pentru:
 Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de
aprovizionare/piețe locale (cu produse
alimentare), şi/sau
 Activităţi de promovare referitoare la
crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau
lanţuri scurte) de aprovizionare (cu produse
alimentare) şi la piața locală deservită de
acest lanț/aceste lanțuri.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
sprijinului este
de 100.000 de
euro

Contribuția
beneficiarului
0-30%

Termen
limita
30 aprilie
2019

Informații
suplimentare
https://portal.a
fir.info/informa
tii_generale_p
ndr_investitii_
prin_pndr_sm
_16_4_si_16_
4a_sprijin_pen
tru_cooperare
_agricola_si_p
omicola

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Dezvoltarea
sistemică a
învăţământului
profesional şi
tehnic în
concordanţă cu
nevoile de
dezvoltare socioeconomică la nivel
naţional, regional
şi local

Implementarea
unor măsuri
destinate
îmbunătățirii
relevanței şi
creșterii calității
sistemului de
învățământ
profesional şi
tehnic, în
concordanță cu
nevoile de
dezvoltare la nivel
național, regional
şi local, în strânsă
colaborare cu
actorii interesați.

Centrul Național de
Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic
Partenerii eligibili pot fi:
MEN;
MMJS;
Agenții, structuri
subordonate sau aflate în
coordonarea MEN/ MMJS și
alte organisme publice cu
atribuții în domeniul formării
profesionale;
ANOFM și structurile
teritoriale ale acesteia;
Inspecția Muncii și
structurile teritoriale ale
acestei;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale și Comitete
Sectoriale;
Organizații sindicale;
Patronate;
Asociații profesionale;
Furnizori de FPC autorizați,
publici și privați;
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră;
Instituții și organizații
membre ale Pactelor
Regionale și Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare și
Incluziune Socială;
Unitățile de învățământ
acreditate/autorizate;
Camere de comerț, industrie
și agricultură;
Instituții și organizații
relevante în domeniul
educației şi formării
profesionale la nivel
transnațional.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.11,
6.14, 6.15, 6.16)

APEL NELANSAT
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Activități eligibile



Dezvoltarea cadrului instituțional privind
asigurarea calităţii în IPT



Dezvoltarea mecanismelor pentru
anticiparea nevoilor de calificări şi
competenţe solicitate pe piaţa muncii, în
scopul adaptării ofertei învăţământului
profesional şi tehnic la nevoile identificate



Formarea profesională a persoanelor din
sistemul IPT



Creşterea participării în învăţământul
profesional şi tehnic



Dezvoltare, adaptare și actualizare
calificări profesionale, SPP, curriculum și
auxiliare curriculare



Dezvoltarea si implementarea
mecanismelor de monitorizare a inserţiei
profesionale a absolvenţilor de
învăţământ profesional şi tehnic

Valoarea
grantului
Nespecificată

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2
OBvVsT

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Proiectul privind
Învățământul
Secundar ROSE

Obiectivul
programului
Sprijinirea
studenților
înmatriculați în
instituțiile de
învățământ
superior publice și
a elevilor din licee
de stat, potențiali
viitori studenți,
care sunt expuși
riscului de
abandon în primul
an de studii în
ciclul de licență,
aparținând cu
precădere
grupurilor
dezavantajate.

Solicitanți eligibili

Facultățile din universitățile
publice, în care sunt
înmatriculați studenți la
studii de licență, aflați în
situație de risc, cu excepția
universităților militare



Activități eligibile

Valoarea
grantului

Schema de Granturi Necompetitive
pentru Universități (SGU-N)

Maxim
200.000 euro

Schema de granturi necompetitive are ca scop
încurajarea facultăților publice eligibile de a
dezvolta și aplica programe cum ar fi cele
remediale, de îndrumare și sprijin, consiliere
profesională și orientare în carieră, de coaching
și dezvoltare personală, de dezvoltare a
competențelor socio-emoționale sau workshopuri în domenii specifice, precum și campanii de
sensibilizare adresate studenților cu risc ridicat
de abandon în primul an de studii de licență.



Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Schema de
Granturi
Necompetit
ive:

http://proiecte.
pmu.ro/web/g
uest/rose

1 aprilie
2019

Schema de Granturi Competitive pentru
Universități Programe de Vară de tip
punte (SGCU-PV)

Granturile finanțate în cadrul Schemei de
Granturi Competitive pentru Universități Școli de
Vară (SGCU-SV) au ca scop sprijinirea
universităților pentru a desfășura cursuri sau
alte activități relevante, în special la nivelul
campusului universitar, destinate elevilor de
liceu, cu precădere celor dezavantajați.



Schema de Granturi Competitive pentru
Universități - Centre de Învățare (SGCUCI)

Sub-proiectele care vor fi finanțate în cadrul
acestei scheme de granturi au ca scop crearea
și operaționalizarea de centre de învățare, ca un
mecanism suplimentar de sprijin pentru studenții
aflați în situație de risc.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului
Creșterea
vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul
cercetării si
inovării;
Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
Europeană de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți romani
la Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de către
aceștia in
viitoarele proiecte
Orizont 2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor
romanești in
proiecte cu
finanțare
internaționala;
Creșterea ponderii
finanțării externe
in totalul
cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.
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Solicitanți eligibili

Organizații de cercetare de
drept public sau privat din
România care
implementează proiectele
câștigate la competițiile
Orizont 2020

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Finanțarea naționala se aloca pentru activități
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participări la conferințe
etc.). Aceasta finanțare va fi alocata
departamentului din universitate sau institutului,
care derulează proiectul finanțat de Comisia
Europeană.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de CE
de tip ERA
Chiar;
Pentru restul
instrumentelor
de finanțare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
România in
calitatea de
coordonator al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
România in
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Activitățile propuse trebuie sa conducă la
consolidarea capacitații instituționale de a
participa in mod susținut la noi competiții
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participariilaOrizont2020.h
tml

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului național
de cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane,
a infrastructurii si
a instituțiilor de
profil;
creșterea
eficientei utilizării
resurselor in
organizațiile
publice, prin
dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calității
si relevantei
activităților CDI;
creșterea
atractivității
sistemului si
deschiderea
organizațiilor de
cercetare către
comunitatea
internaționala;
modernizarea
administrației
publice din
sectorul cercetării.
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Solicitanți eligibili

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care realizează
activități de cercetaredezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora
Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:


Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare
constituire echipe independente,
reintegrarea cercetătorilor din diaspora,
burse pentru cercetători debutanți,
mobilitatea cercetătorilor, premiere
rezultate cercetare)



Suport CDI
(Dezvoltare instituționala, investiții,
integrare si interconectare)

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala
.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Creșterea
competitivității
economiei
romanești prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Stimularea
progresului
întreprinderilor pe
lanțurile de
valoare si a
parteneriatelor cu
universitățile
publice, prin
maximizarea
valorii adăugate
din producția de
bunuri inovatoare
bazate pe
cercetare
științifica;
creșterea
capacitații
întreprinderilor de
a absorbi
tehnologie de
ultima generație si
de a adapta
aceste tehnologii
la nevoile pietelortinta;
crearea unui
mediu stimulativ
pentru inițiativa
sectorului privat;

Solicitanți eligibili

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care realizează
activități de cercetaredezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema2competitivitate
.pdf

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome





Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale













Proiect experimental-demonstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul
economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc științific

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala
.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

susținerea
proceselor de
specializare
inteligenta;
dezvoltarea
activităților CDI in
domenii de interes
social general.
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11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeană si
internaționala”

Creșterea
competitivității
internaționale a
cercetării
romanești in
atragerea finanțării
externe pentru
cercetare;
consolidarea
sistemului național
de cercetaredezvoltare si
inovare prin
intensificarea
cooperării
științifice
internaționale;
participarea
României la
Programul Orizont
2020, la Inițiativele
Comune de
Programare (JPI),
la Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
României in
organizații si
programe
paneuropene si
internaționale de
cercetare;

Solicitanți eligibili

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care realizează
activități de cercetaredezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora
Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020







Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema3-coopEuropeană.pd
f

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:




Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala
.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

creșterea
vizibilității
României in
domeniul
cercetării,
dezvoltării si
inovării.
PAGINA 17 DIN 21

11 MARTIE 2019

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
și Guvernul
României

Program de
finanțare
RO-CULTURA
Susținerea
expozițiilor
inovative cu bunuri
culturale mobile
restaurate

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN 20142021)

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
managementului
patrimoniului
cultural

Solicitanți eligibili

Instituție publică de cultură
(muzeu, teatru, operă,
operetă, filarmonică,
bibliotecă, arhivă, centru
cultural etc.) care deține
calitatea de proprietar sau
deține un alt drept real
asupra bunurilor culturale
mobile care urmează a fi
restaurate, clasate și
expuse în cadrul proiectului

Activități eligibile






Parteneri de proiect din
România:
organizație
nonguvernamentală;
societate comercială;
societate cooperative;
instituție publică de cultură
(muzeu, teatru, operă,
operetă, filarmonică,
bibliotecă, arhivă, centru
cultural etc.);
instituție de cercetare;
instituție de învățământ.



B. Parteneri de proiect din
statele donatoare:



orice entitate publică sau
privată, comercială sau
necomercială, inclusiv
organizații
nonguvernamentale






activități de cercetare a bunurilor culturale
conservate/ restaurate, inclusiv expertizarea
și analizele de laborator;
elaborarea și depunerea spre avizare a
documentației de clasare a bunurilor
culturale;
activități de conservare, restaurare,
protejare și punere în valoare a bunurilor
culturale;
activități de formare/ dezvoltare profesională
a membrilor echipei de proiect, prin activități
de instruire formală și non-formală,
observare directă la locul de muncă (job
shadowing, mentorship etc.), vizite de
studiu etc.;
amenajarea (inclusiv lucrări de amenajare/
reamenajare fără autorizație de construire)
de expoziții inovative, de bază sau
temporare, a bunurilor culturale conservate/
restaurate, inclusiv prin utilizarea noilor
tehnologii;
organizarea de programe culturale în
legătură cu bunurile culturale conservate/
restaurate;
realizarea de prezentări specifice în cadrul
unor evenimente științifice de specialitate
(sesiuni de comunicări, colocvii etc.);
valorificarea științifică a bunurilor culturale
conservate/ restaurate, de exemplu, prin
publicarea de lucrări științifice (articole,
studii, cercetări etc.);
activități de dezvoltare a publicului și
creșterea numărului de participanți la
activitățile culturale.

Valoarea
grantului
Minim 50.000
Euro
Maxim
130.000 Euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

3 mai 2019,
ora 23:59

https://www.ro
cultura.ro/apel
uri/manageme
ntpatrimoniu/lan
sare-apel-1-2

Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi
considerate eligibile dacă solicitantul justifică
necesitatea derulării lor în scopul implementării
proiectului în condiţii optime, respectând
obiectivele și rezultatele Programului.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Reţele de
planificare a
acţiunii – URBACT
III

Îmbunătăţirea
capacităţii oraşelor
de a gestiona
politicile urbane
durabile şi, mai
precis, de a
elabora planuri
integrate de
acţiune urbană

Administraţii publice locale
urbane, zone metropolitane,
agenţii de dezvoltare, etc.
Diferite părţi interesate,
precum consiliile judeţene
sau administraţiile
naţionale/regionale,
respectiv universităţi şi
centre de cercetare, pot fi
implicate în proiectarea şi
implementarea proiectului,
dacă acţiunile vizează
interesul oraşelor.

Activități eligibile






Îmbunătăţirea capacităţilor oraşelor de a
gestiona politicile şi practicile urbane
durabile într-un mod integrat şi participativ;
îmbunătăţirea planificării durabile strategice
urbane şi a planurilor de acţiune în orase;
îmbunătăţirea implementării strategiilor
urbane durabile şi a planurilor de acţiune în
oraşe;
creşterea accesului la cunoştintele
tematice URBACT şi împărtăşirea knowhow-ului cu privire la dezvoltarea urbană
durabilă pentru practicanţii şi factorii de
decizie de la toate nivelurile (UE, naţional,
regional şi local).

Valoarea
grantului
Maxim
750.000
euro/proiect

Contribuția
beneficiarului
Minim 15%

Termen
limita
17 aprilie
2019

Informații
suplimentare
http://urbact.e
u/urbact-lastcall-actionplanningnetworks-nowopen

Reţelele de planificare a
acţiunii reunesc până la 10
parteneri din diferite ţări
europene pentru a împărtăşi
experienţa şi pentru a învăţa
unul de la celălalt. Partenerii
vor elabora un Plan Integrat
de Acţiune şi vor avea
posibilitatea de a testa
câteva soluţii la scară mică
în oraşele lor.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
ORIZONT 2020

Obiectivul
programului
Dezvoltarea unei
economii bazate
pe cunoaștere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinzători privați

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universități

Excelenta științifica
Tehnologii viitoare si emergente
Acțiunile Mărie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
http://ec.europ
a.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/e
n/opportunitie
s/h2020/mast
er_calls.html

Poziția de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spațiu
Accesul la finanțarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societăți sigure - protejarea libertății si securității
Europei si cetățenilor săi
Alte activități
Răspândirea excelentei si lărgirea participării
Știința cu si pentru societate
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
șansele de
angajare ale
tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Autorități publice

Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educației si
Formarii Profesionale:

Companii / întreprinderi





Instituții publice/private

Instituții școlare

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

Instituții universitare






Organizații
nonguvernamentale
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret






Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
http://www.era
smusplus.ro

http://eacea.e
c.europa.eu/er
asmusplus/funding_e
n

”Alianțele cunoașterii”
”Alianțele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
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